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HALK GAZETESi 

r " VEREME KARŞI YENİ 
BİR METOT- KEŞFEDİLDi 
Londra 1 (A.A.) - İngiltu...te şimrlö verHne kar~ı :veni b i ı 

melod takip edilm .. lı.tedir . İn giln Srhh nt Nax:rı .Bro\·n b.k.İp 
edilen metodun çok iyi oldu&" undan bahsetnıektedrr 

------------------------·~--J 
ır ıııı. 
1

1 Yeni üç 
karar 
çıkıyor 

Şükrü Saracoğlu Erzurum ve 
Sarıkamışta Tetkiklere başladı 

-------
' 
Veremlilerin ekmek 

1 1 istihkakı 450 gra· 
: ma çıkarılıyor 
1 --·---------- ---------- -------

L"aŞveldl Erzurumda ve Sarıkamışta muhtelli mleıseselert 
gezdi, Halkla görı,tı ve tetkikler yaptı 

Yeı>.de.n har•hla sahne olan- l\l• sırda Kattaıra bataklığını ve Elile meyin mevkiin: 

.... .l)l!~ ........ ' , Kömer ocakların- . 

da fazla mesai 
yapılacak 

MISIRDA ALMAN TAARRUZU 1 

---------~ ·---- -----

Romel'in hedefi ? 
• • 

Almanlar ya Kafkas • Mlsır kııkac1n1 
hareket şafhasına sokuyorlar, yahut 
ta Ortaşarktaki İngiliz gayretini Mısır 
böl g~ sine çekmek istiyorlar .. 

Yazan: ŞIKBI 
--~~~~~~~~-

AHMED 
fÔ) ommf'I kuvwtleri Ela lc
~ mcy n • K atlar a ba.ttuu n 

cenubundaki bataklık ke· 
narrıwl:ın ta ... ruıa geçmiş bu • 
Jun11 yor. Diin s:ılbalıtanher:i Lon· 
drndan a lınan ba·berlt.re göre 
bu ıa.ırru zun ha.kil<l mahiyet ye 
gayesi iizf'rind e kat'i bh bii41.me 
\·ar nıa.n uı henüz i nrt.inı yok.tur. 

• lJıi Belki ınenii bir hareke!, be 
c iddi ve kıııt"i bir taarruz. 

En:ıı.rum. 1 (A .A .) - Baş\"e
lül:miz ŞUkrü Sa~lu refa
k a rie rin-ı.IP Ü Jl.fl'Deral Kazım Or 
b3y otdugu hald · rlüıı salbah so
at 10.30 da sl'llıri.ıniz.' gt-lrnişler
dir. 

Başv.,kılımiı is!asvonda Ü
çüncü Umuın M\ıfetti~:miz, Va
li, Vekiller Komutanlar. asken 
ve miikki erkiın, bdNliye ve 
Parli bn.clıl•nları , nwkl<-p\.'<"r 
,.e kal.ı.•balık bir halk kürlrsi ta· 
rafıf\dan kar-.Jann." w· b'r •S· 
keri Jut"a 1.ırafır.don s~himlan
m•ştır . 

Başvekilimiz istasrnn m<·~da 
nmda toplanan hnlk " sevinç te
zahürlı>ri arasın-,{a bir müddet 
yaya yürüyerek halkı~ frm«s "' 
miışlerdir. Bundan snnr;ı olumo
billerle ~re hareket rdi'rr." 
ve BaşvekiHnıi. Umumi Mıifrf. 
t~\iği, Vil5.~yt·l. Küır,uıan~!ı'', Be 
Jediyey.! ve Partiy ziyaret < !
mis]C'rd•r 

-Sayın mi:'\rıfirrrn z or;11yın Or 
d'uevinde şer(•flerine \'erilE'Jl zi-

yafette bu'undukfan sonra ~-1 
rı11 tarihi ('~rlr·... i, mektep~ı:-~ 

ri n l ve ask<'ri müe..-.se, ... cı~ :rin. f{f!'Z 

miş1eırdir. 

(SONU '>A 3 SÜ. 7~ 
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Almanlar Mısırda 
Taarruza Geçtiler 

güste-rir hariıta 

" Bir Ayda 
· Batırılan 

1 

Gemiler i 
. ·---

Harekat Elhimegnatda oluyor l Al~~nlar 808100 
------• ı tonılatoluk ticaret ı 1 

İngilizler hücumları püskiirttü 'er, Asker gemısı batırdılar 
taşıyanAiman tayyarelerine yapılan hücum• -

lar muvaffak old u, Tobruk bombalandı , Ingillz ci.onaaması . 
Kah ır<, 1 (A.A.) Btıgün· 

kü Ortaşark Jr.üştcrek tP.bUg 
'Dlin sabr.h c kendcp 'lııiYÜİ< 

düsmilıı kolları t-enup kes.mın· 
d<' mc·vzılerimiz1c tı-m. sa gelmiş 
krdir. KU\'\"C'fierirr z harne fu 
tuşmuş w muıharobe bu lbölgc
d., lhütün gün dt·vam etmisıir. 

Bu sJbah merkez k " mı.nele diiş 
mallln erke~clcn ) apt ığ ibir la· 
arruz plmuı1ü?ım.üştur. Kara 

kunetlerınıız sab;.>ht.in "kı;ama 
kad"1" bir <,"(Jlk d ı. man ııçagmı 
dü~;ırmu~ler-Oir. 

Toz ha\'a ha~kE'tk'f ne t·n"ı-1 
ol-rıussa da son 48 sa&ıt Zcır:fın
dı, dü.\;.manı~ ta ıtların.ı karı;., 

murnffakı.yctl. bazı h>:rlha hu
cüm~ıarı y~pılmış'tr. 

i da kayıplar verdi · 
Bt-il!ı, ı (.o\..A.) - Alman <ıı'tiL

J-.., bs&o.mutatılıgını.n h.OJrf:ı: 

Alınan o~z k ıvvel rrı Ağtıb~ 

aıyı iıç•1U<' te>pyrkün t5!l!ı.IOO tor·~ato 

tatar ... ll><l duşm....."Tı geırıısı ba-t rnıı.şt.ır, 

B,nı1a:xian. 667 ,ı 8; toniittolt.k J 05 
gıem. dı."ni7.altı!ar vı• 132 bin tonilcl
lo tut8"md3kı başka 5 gıe.ni de ıu.oıı 
bu~m butları ta....-:t' ından batı.rı!ırn ş

Jardır. Ay "'°" ı:ıo bi.' ton.ı.ılooa,; 
1a.,a tuc•rd<ı bu ur.an b:.şAa 23 dut
trli!d'l t:('T.;Sı de to llı ~PllıİS.~ı:·. 

Ankara 1 ( İkdaın muhabİl' ı n
den) - Yarın Üt; Koordin:ı~~oo 
kararı ne~retl i l e<:c-k ler~,: .. Hu 
kararlar şunlaı'dı r: 

13 sonkiıno.ında ~ii rürli.i ğe gi
r en milli koruıuna kanununun 
21 .ioci m.addesine göre §ehir, 
kasaba Ye .köyler dc ekmek 'e 

• ekmekli huğda) ist ihlaki tab • 
dit edilm işti Bu nuıddenin ikin· 
~ i maddeıı ı ~u ~ekilde dci; i ~ t iri l
ınek!edir. 

• Pre , ·antorJu m y e h a !<ı.la nl"' • 
leme b ulunan \ Cremlilcn giin
lü.k ekmek mikta rı 450 gram o
larak verilecektir. K arn e usulti 
tatbik ed ilen kö) ' " k a•3bala<· 
da , ·a li l.re bu hu ' " ta sa lahi~ et 
"\l e.rilmi~tir. 

(SOFU. SA. 3 SÜ. 1) 

RUZVELT 
NUTUK 

SÖYLEDi -!Uev,ii bir J1ar cJ<eot it,e Rom • 
mel ileride y apa<:ağı iı:le:te göre 
•trabıjik hını !adi.l<lcr yapmak 
istiyor, d .. mekfa. F akat bfi 
11eti:t:e • iman ~tihdll eder bir 
t:ıarrm: ınabiyetin• havi ise hi
,ı;, .. y; gaye bakmı.ından jJğ he· 
dde göre miitawa etmek J.iızım: 

ŞARK CEPR.ESiNDE (• •) 

Bc•l;n. l (A.A.) - D. N B. 
a1ansinın asJ..~ri bır mernbeıdan 

öğrend:ğine göre Mıs:. ı L't'~ -.esin 
de E!aleme ·n A'..maıı stuklı~an i
le av le ·killm dıin İngiliz D'. ev· 
zile r.an e "·e ~"'nt JooJI:ı.nn .ı karşıı 
h arekete g{\·m 7Jerdir. 

Bı.m!•rowı 1)8fk,a ·ne liz u,.nrl. kll'\'-
' et: eni d e qskJd;;ı lf> rr.le:ru ~ r.!ôllll 
111 g:L'flı iierıı lc2J"bc't n1~Ur: 

Hürriyet için harp 
edenlerin zaferini 

yakında göstereceğ"z! 

1 - K•llcaııı • Mısır kı<;kaowıı 
tamamlayın bi<- hareket .,ln>a6ı 

2 - o:to şarl< İngi.liz b..-p gay· 
lhtimali 1 
retlerin i Mıs.ar i.rurine ~ 
ihtimali • 

,stifa etbğ; bildirilen 
JJa<ıvekH To jo 

Stafüıgrad muhakkak ki teh· 
liıkeli duurumdıı.dı.r. Belki.de pek 
kısa bir zaman mesafe& ;;inde 
bu çelik H beron şehnmn düş· 
tüğü halkrini a lauğu. ~et 
müdafna oının bütün ~iddeotme, 
~chrin 100 kilometrelik Jll<lSaie· 
)erden itibaun l.ademcli l>in • 
bir ç~it istibkiımlar içine alın • 
masına .rağn1cn Alman ordwsu 
harp gayesi bakımından ölüm 
dirim m...elcsi telitkki ettiği bu 
şehri diişürnıek, VoWı yolunu 
•c.smek, Rusyay ı tam bir tecride 
tabi tutmak, Sovyel har p gay
r etlerini sanayünden, bububa • 
tından, her tiirlii haya t ~e mar
den maddeı.indcn ınabnım l"t • 
mcık içi rıı büt ün imk.anlarını t>e
ferber chniş her tii r lii al..,r za
yiatı göze aln11ş tı r .. 

St;ı,lingrad düştüklen sonra 
Alman ordusu belki şimal ve 
merkez Rus ordula.-ını Volga bo
yundan yukazı )·:! geriden çe • 
v irme.k , e bir imha baı<bine mec· 
bur etm.;k yoluna gidecek; bu 
işi gO.riirk cn de o~ıa ve Yakın· 
Şa rkfa.ki İng'fa ' e Amerkan 
\uv \.·t:t le rinin mu adil i ku"'vet ... 
l trle cenubô K afk. ") ay ı. Orta -
şark inı:il,, b<il;;c lerini İ)Jı; ,.J e 

tevessül edecck t'T. 
' Her Jı alde Alınan ordu.;u cc· 

nubi K r4fka•ya '" Orta~rka 
lıüyük kadrolu <>rdular tah..is 
etıniyec <·k ; galip bir iht inı,.;J ile 
h~ be~ z ırhlı ve 2U • 25 piyıı.de 
cu .. oeni~i mak~a.tla \• armak )' O

ııı.n4a hafi »)ara k tır. Çii nkıı, 
te t\ H-bİ K a fıkOAt:,\'adoı btı)· Hk Ru~ 

l.av"·e-tJtri n.t , ·(·u t olına·d;.ğ"tnı 
2an ncUi rerel- de li ller \ardır. İ· 
t an \ 6 l ıotkfa nrütcha}!-İt İ ngil i.t 
\ıe Aıuerohan k u \-, etlerinin de 
8 - 10 Uiııı(·nd 1.: ıı fa zla ohiuğu 
lıdk kıııd "l ~e ni b i ı: b ır haber yok
t ur. Ej:er, d<m<>k ~""~ aların ÜT· 
fa~rlı. f ak i a-skeri du:rıımla.rı 

r•r\ektrn bö} le ise «>n bu itü 
· ~ içinde bu böJ.ı:eJe birl< )ÜZ 

buı ki, ı l U. kunel y ı ğınaııı i'llar-
(SONU. SA 3 SÜ 7) 

Japon 
kabinesi 
çe·k ildi _, __ _ 

Başvekil T ojo ve 
Hariciye Nazın 
Togo istifaya 
mecbur kaldılar 

• 
. Yeni kabineyi kimin 

Jnıracajı merak 
ediliyor 

Toiıyo, 1 CA.A. ) - Rf'lı1ier. 
lla~ vı rUdı..g~e 0;)t":e .hıaroye 

ınarart Ş:gerıori Togo ş.cııhsi sebebk>r
d'l'l!'lı clo:<ı,vı b-ugüaı i.'-llr/a f'tm:ııştir. 

İn-4>""'"'' ;,u,,~., !<..bul <..:.niş ""' 

hal· !:C'lYC r:,aıjı·:!lgl•w. dıf"Tl*ı1ıe e tın~ 

stnı ba :du Illdeki ToJo"ya en->çt·t

mi9t...r 'J'ojo ş;rru:iıı ıı.e,, OOşvı:lı.U 

hem hariıc~t· nacıın ht.'m 
11fi2.ll'J b·ılunuyoı 

Lo""""· 1 ( A A ) Rô)-tı!r a~ 
omın bikl>ıU:lı"l'f' .:o ~ ~-

lDli genor.>I Tuıo .. ı.ı. etıı--· 

MÜEBBET 
KÜREK ___ , ___ _ 

Karne sabtekArb
tıaın cezası 

V '" l (AA.) - P...-isl~ ....... 
b:ı· h:shere &öre-, Parilt ınataemea 

ıı<ıhlc Nrıır.k ka:1l , .. ptııgm&n -
Jayı ı,,,. rw .. Jllfl m-et iı~ 
llt..ıhk.\CD etu.ıo .. ID·. 

Stalingrad hatları 
yeniden yarıldı 

Sovgetler Kaf kasgada bir 
karşı taarruza geçtiler 

Sövyetlere Göre 

Rijevdeki Alman 
Jrarnizonu tamamen 

tecdt edildi 
MofAro..·a 1 A.A.) - Sovyet 

gece yanm wbl>ı,~nin eık>: 

Kaılinin cep1w.,.;,nde Sovyet kıt
ala n üç ıti.istahkuıı me<v':ki :zıap. ' 
1.etınôşl{'<'d'ir. Alımar.. k<ıy•.p laın 
1800 ölü ve yarahch.r 

Statngradm şimalı gaı1oisİJ>de 
&Yvyet kı\'aları So\")'C't mew:i -
~erine sıı:rr<.ğa ınıl'V'a.ffalk alııın 
bir düşınoo grupu >le şiıc.'l:lctJ>e 
91'l°Pıt,l"INŞJ~ır. A'LTiarJ<ır Jııü~"'Ü'k! 
l<ıafr' pl<ırn u.j;"faırnaıkt<> ve tdwıııye 
gıetlı;ımeğe ugreşmeıktadıı•k.ır. Bir 
taıkr.'cy e kolu Kll22tlordu Uıreıfıın • 
dan booguına ıuğrattl.mışLT. ı 

(S.'>NU. ı:.A. 3 SÜ. 2) 1 

Almanfara Göre 

Karadcnizôe Anapa 
limanı da 

dün iıgal edildi 
~lıin l (A.A ) - Rumen kıt

elarm1n Aı:ıwpJIY·ı zaptct~ilk.Jeri 

ru;.keri ka:ı--nalk t.an b.il<failü~nr. 
Beırlin l (A.A.) - Alınan or

duları B;; şkumandanLğının t<~b
liği: 
A~ağ• Kuoon rer.cl>tn1:da Al. 

rr.an • Rumen lut'ai<lırı şiddetli 
düşrr..an muıka·vcmctıhu Y~m.iş-
lerdir. . 

Staliır.g<"b<l c~oobımda, seri l.eı§- , 
'killer wrafmidan lıizım gelen 
y.anlı:mı güren pryade rurn.e.ıı..n 
çelıin sa'Vaşl.:ırOOır, 9onrn düşman 
tahl<lımıaıt ~ açtııklan 

(SONU. SA. 3 SÜ. 3) 

(_P_AR_Tl_._KONOBELEBİ BAŞLADI .. 

-

31 ..-\ ğustos gecesi Alman mu
harc-bc tayyareler i tarafından 
İsken<leriy<' 6\·a rında bir İngi· 

(SONU. SA. 3 SÜ l ) 

Ea-g't' ıx::»1c ge.n sı. 12 b·n tcrıııa.
toıwt y ;ırdı.fTlıC'l k .. uv111,Qıt', ı muhrib, 
lıir ~'.altı, J o O,rz.IJ oot, 3 .kara. 
«A>1 Jr-t"'mİ6ıı vf• b'" ı' ~a t b ernniycL 

(SO .... u. SA. 3 SÜ. 2) 

Türk Gazetecileri 
Londraya vardılar 

---~----.. ~-------
8 ey• et Londrada hararetle karşılandı 

bugln bir reımt lratDI yapılacak 
L<>ndra radyu;unurı dün ak

şam bıldirdiğil'c göre Hii. yin 
Cahıt Yalçının reisliğ '1dc bu
lunan ve ga-ı.etemiz &şmoıh ar· 
r iri A·bıdin Da\•er, Zekeriya Ser 
\el, A!ımet Emin Y aJ.rna.n ve 
Ahmet Şükrü Esmerden mü rek 
kep gazeteciler heycl.l s•a t 19,48 
~ Londra istasyonuna varm~ 
!ar ,.e hararet.l<' ist:kbal edılrniş 
l«r<fü 

Hüseyin Catı t Yalçın B. B . 
bı r külle taraimdarı tıararetı.e 
C. radyosu mihafonuııda, ken· 

dilerine •iHoış geldiP \ "e '.!ürk 
g a"Zeteciler inden saki ,yaca'k b ir 
şeyimiz yoktur .. m;en nutka 

Fl-aJl&lzc.a cevap "o-er miş1 gördük 
ler. iyi k.arşılam~dan dolayı 

nııemnuniyPtini, TÜrkçr n:E"Sa
jmda da s;hJıal.:e olduklarım 

(SONU SA. 3 Sıi S) 

V~ 31 (fia<iyo) - Am~ •I:> 
Cü..nWl.u.rtrı·ııj. J'Woti.e'\·<"ı\ ı·o:ıdyoda bı 

de~ buJoım>uştur. 
RUl'J'ı.W'lt bıu nut.kunıda, A.rne-rik&1'l .:ı 

ancak 19'<0 darı wnra ha 'be ha:ur
l<ınidı&ını, b u Laırr.GllCl k8'rla: &::ı.vh ıt 
tıem'Gt. c;aJ~tığını, fakat 1->ea.rl Ha -
boıur iac;34lnl:lıaın 9!0rN düny~·ı f'SCl

~ surükılı(."f[)Qİ(. et-eyııc} Jo'aşt&tiec-e 

karşı ka:t'l bır h a r'br ~ıenin za. .. 
rl.II'f:'t oJO\ıf:unu atıJc;.tt ı.kt.ao. soor:ı, 

baııPU> 11.ıgiınk\l s""1<1.arıw. geçeTYk 
d.<ııDiştı r lu: 

•j~poolar i'tt mO'V<.~l!.ıki~rina 
~lo~ylıe- büt;.m p;Sf.gr ha..'<ı n 
olacG6.iaN11ıt zanıM~ter, fek t Pt'<lı 

Ha.ıt>otır iaıci~ i>\ıciınc kıoC r o> 
zi ~ gıöOOrt"Ce'k blı- hat'bin h ...... 
Zll'hgırn )"<lll'Yk. Mt'wm denizi ım;. 

~e~f.cid\'fl:y'OO ,ı;ıporl d<
' Dllnrnatına iudird~gi.l'?hZ da(bı•lı·rt~ 
sonra, on~eın. Sal0-n1on oıdalarmdcn 
dıaı k,own.;,şa mu va t falc oı d'W;. li.., 
henüz bor ~anı.x,· ll1'. Bı:I4Un a. n
J'.a.. m uaZ3lm sanı.ı,..• m'i:t.. ha l'P E-at .a
J"ir>e ÇC\';ren ~"l«ri, tay y :ı.. r 
f~Tl ~ l'<İ'i\m, <loı.ıan-rı -
111 01'duru htir'rt;)-et '\'C demo.k:'"&ı 
namu:ııa. Wt.Un mi; l<"tlftirı 'ıÜl"!"l.) •• 
nacm:cıa scfe-rber Irrı An ·. ktı!l 

'lruvııet1rıi p<ıi< yakında ııQ:·ı c-eıct..r • 
(SONU. SA. 3 S Ü 3) İngilten·ı~ tan art ile g;drn 

heyet tren le Londraya g·tmiş 

ve bü) t.k e <;i R auf Orıha~, Ha
riciye Velailerı istihbara! l'l"U· 

şav ır' gazeıeciler Vl' k~l ıı!balık 

karşılaıırn1şlardı r. 

Berezilgada 
6RFI iDARE 
İLAN EDİLDİ 

[tcfiiii!IÇ.i§#iii(li§bf 

Oğluma tarihten dersler 
-2-

-Eski Arjantin Cum
hurreisi de Brezilya 
orduıu em rinde 

çalışacak 
Vişi, l (A.A) - IB-eı.ılp 

Cürnıhurre~" Va.-gas bülun Bn~ 
Rilyada ôt1fi idare ı!ıl~ eımiştir. 

Buenoıs Aıres, 1 (A A ) 0-
f i: 

iEskı Arıantın Cı.rn9ıUIT('J6l 
General Augustın Justo Ank 
en, kıongre)'e 'brr ır.te "l gonde
rerek Brczılva ordusu fatıri ge
ncru.. ti fatıle ubdes:ne d n 

Sadrazam Must•fa Paşa 
Padi~h 3 üncü Osman devri, 

Sadrazamlarla dPvlct erkanmın 
daııın ta şı gib i oyn atıld ıık l arı 

devirdir. Padişah \'Ok tit iz dn
rarwırak Sadrazam auedcr, er
linı devleti sür~d~ bi<r lmv • 
vetli tarafı daha ecnebi de\'let
lerin ~~rlarına oyuncak ol • 
rnao1.abJ, ~u 'cy.a bu e-cnebi de v
letin menfaati var dıy ip bari>e 
siirüklenmenıesi idi. Fraru.a el
çisi Vergenııes ha·tıralann • 
da bunları tatlı ta.fü anlatır ve 
bir de Sadraum MuGtala paş
dan bah,e.der. 

- - YAZAN: 

l!ELA11tt İZZET sEoı::___I 
- Ç&lı. dürüsı, c;ok namuslu 

bir adamdı, arkasında on para 
bırakmadı! .. 
Di ·e öği.inmeler ~t"r~iz , .c ınanJ 

sızdU" . Senelerce de\ Jet bizmc • 
tinde çahşnuş. erklln araı..ınd a 

yer almış bir i n~anın a rk.a 1nda 
beş on para bırakn1an1a.sı O('ka .. 
dar namu•lc ve dürii<.t oldu ji;u na 
deli.Jet etme-ıse, bırakını~ oln1a· 
aı da hır~ı7lığına delil değiJd i r. 

Şimd i ilk ~ ıkka gelelim: 

3 ünacü Osn1 2nın Sadra<Lanu 

. • J " 
l'~tı lıı.Uı.nbul v>layet ida re h<' · ~tı reisi Enumm meıı uııu 

.lh)rı Ürıııinl\ı ye Di \WLilesi ba§ıncle 
razıa.. ·~ 

Sucu j vazifeyı )·~pm:ık XIJl'Sll desıni ili 
1.emi~u. 

(001·iU SA J SÜ. J) 

3 iin~ii Osn1anın Sadra2an11 
, fusUıfa paşa, rüşvet ıtla.n, çalan 
bir memunın mutlaka zengin 
olnıa>ı icap etmiyeceğini mey • 
dana çıkaran bi.r simadır. 

Yük..ek bir memur dan , bir 
deYlet eık~ıııclan lıah.M:d'ıJiz • 
k.eıı: 

lllu•lafa P•!ill.Ôın sadareti se&iz 
ay sü.rdü, sekiz ·~ ın sonunda 
şe'.zade ~lehnın öldıi. Bu ölii ın 
padi:şahı kudurt!u, '>llta~· dan b i ı 
\~ kadınlan koğdu, dnlet ri -

(Dnaıw ( ÜD<'Ü s~biftde) 
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KAFKAS· 
ŞAHiKALARINDA 

ı ı 

1 

1 

PiRiNÇ ""' f c GÜNÜN iÇiNDEN.~~ ' Jı 
FiATI Pigasa~ız Üzerinde harbin 

Memurlar 
Kooperatifi 

Yakın Mazinin 

Yazan: ZIYA 
Ot..\LH'iLlL.\R VE YEJH.LİL~:R 

Ç;ı. r •hu.<lın .eti ile Osmanlı Ol'\' 
l~'"i art.sııı i ı}? 1tc1.r.O r tal:h ~ · 
tık l{"b~l•}Of". rU ·ubuıClll hoı·p

i..:"r'ı..iC, kıtıh blr t.z.nıt ''t: k llı ti '6€'l" 

tarar gal11 ı:·~I yordu 
ik~ hiıkUn·~t ~rasıı.d.J..kı vaı.l

~·t'~, lıır n"Ki·id~t bövlt"'<:t• dev:on 
et . ~,ha_y(>., o."tlliıi""n hl.ıkÔrr.C"
tın n 11 rarına ı>~ra-k ( Ka.vnar
<• m~•h·~ıJ ı:e nt>t.celen.clı. 

F .,at . Bu h"'rpk r t-"' ..... na . ..;ııı
c.a :ırfık l(Dfk;;l ... ,1 l1i."!.lkı in O . .;.. 

n ani( ht~i<ı"tml•W ara~ r"'ia kuv
\.~tli hir r;~hı ~~ .,,·p f:ı bir nıu
t ;ı .... cbet hum.le tiP'.ın.~""t 

(l<>man' lı l<.iınl<'l Caıi _ n 
E. fK s rduoı: u d.ı•nıı 1): t..h· 
ru ~ lro i buluı d rrnak ıç 

\' ·ıt \ .. cttJt yf'riileri tahrik ed 
o 'tU (\"ariıkJ tJ. Ü.:i:'lıan 

1 u. metin bıı hareKetlerıne 

m!.l.Kl'!Jıt'
1

-ede >ı ur etn1ıyor. K.ı 
•'.;:l .... T• \{ü:-, t~nla köYlerıne 

n t.... d' o ... ~ .. ~ 1'alim12<ıc teea
\ uz'ardn.n 1(..ı.ri durmu' rdu 

<; • hug,inıt't. bu teca\'UZ.:dr
;:ı ı. kı>hlA<l.. (K zak hattı) nı 

her" '•İJ.n bir.t.l daha ku\·yetle-l"'dir 
.,...ıPgc );,ı.şlddı. Kr fK;ıs da~tar:nııı .. 
(t.(' ~l(.' (''arl ~ 1'l tia:ıni bft- <H"

{11 JC:~ !~al 1 ı a~dı 

E~ dZi ·ete r.ıgnıen, b:rd•·n
> re n n1Ullilr l1;r sı..1~-lıııet ~e1dt 

Ve b '-{Un, epeyc~ 7..atr •. Qdl dc-
J! C'!lİ. H. t • .i. lıiç ümit edil,. 

nııy~l' ~J·- ~ Jise zı..ı.111.tr etftıl(a

sev·3i. hır ha·:li za.l11an a41-~a dıc

\'tm c.dec:ekti. 
Bu h · JİS<' bAslad gı ?.•m•n o 

ka.Ja.r rnJı' ·tn otm&dığL halde, 
lbırdc t'birc eh•'IT ıyet kesb-2:ti. 
, [(>-'e'e <undan reltı: 

(Karnl n) isrnit·<lt- bir Rus a
!~n11 [ran taraflann<la ~ya.pt·ftt 
r~r. i b r tnık;k ,,.,., ... ıı .. und;•n 
,..ıe: ,,,J,~1mlu .. Bu zat, Kar

t-:_-.; hı.;:dut•ur na x~r~n~. or~d .... 
ia b.>71 tetkikat yaı>mak is!ed.ı. 
Fak.ı · yerillNi ı;üpllelendircli, 

Ca.rhğ'n c,rltt u zar.n.01unara.k 
tevk I c<l ldi. 

'Bu Ru.• .:Otmı, Ifaııer deniti 
~ ... l • 'İ'<t'rir.e )'akın d>!!',aM:a "ka
IY'et e<leıı (Ol>ii.miJ k:;ıhiılesi ile 
(Kua K:ı)da_c:ı kal> lesi ari«•n
d; y;,kaı nmış.. <Karakent) :,a 
ahas~na getiril.n~ti . 

Bu ı.:J.lhsiz a.lim. ıetı-a<ı.ııı ~
vırcn li:oca kalp .. klt ve uzun ka
malı, çatık çehreli, \'ücutleri 
l't')'beHı yerlileı<ieıı o k..Oar 
tm.ı1t.n u:jtu ki, hi.J.-.;iyetin\ \.5bat 
ı-H ~ ta'<dı«l.c kendisine kat'f' 
yen !J,r i<'nalık yapılmıyacağır.o. 
<Jaır verilen ıemlna\a rağm<>n. 

'h: r k:ı.c gem ıı.:ı ı-f ıııcl;; :mı·kudarı. 
,.,.fa< etti. 

Be. had.-, pet.ersburg saray, 
iıilkü'11<."t ,.,. ilıı;n m~hfil"""iııde 

pl"i< fer.• bır ~ıey<lean ve çcık •el 
b.r t~ffi>riir h1.1SUle getrrJ.i. Atk
ı.;,, Çarlığın ha:v-si.ye l ve ~
ne ir.dir;ı.n bir darbt- telikki 
<."dit-di. 
Çarlc~ Kater~. o ciel"eore hid

Jet:.ındi ki . l-co.p cJen muk:>be 
len.ın derlıal \ le ·büyük hır~
<k'Ne v;ı.p.Jmaı. iÇ>TI &li>k.aıd.;.rlıı.

ra kat'i eı~r vet<li. Halta, 
511\;da (K~s aiikeri hırltı 'ru 
man:faıu) o':an (Gerı&al Me-

- E•-rl amma, kasayı paı:çal~ 
mamaL: 1~-nm. Biilün evrakın 

hiç bo:ru.\nıo.dan ei<le edilmw i:o 
~i "Of, 

O zam • .ıı Dik P<"ays aklıma • 
geldi Eı,,~ Dik bu işle kenmsi
ni g;)sterirse, hakkında hayırlı 

olab.lecek l>ır fırsaı ı;rkm~ de
mcktı 

D'k bu- ;;bk · eialPc ha>0a ı<a
ıral~r açmak ;çın b~ldı..ğu b.r u
sulden balıset.ntişıL 'ao;aruıı 

m r7:.as. ı ')1urs o:Sun bu u
- ·]u tat.oık cltl~ zaman, en n.
ıawt o11 be, sanı •e kıifl ~eldi

g· , • 'y e!T'isti. Bdduğu usu 
.C.n• 

,\n ad n c.eı;il "'" 
Di'e ba~l )arak ,ciyle 

nı tı 

anlaı-

T• • ğınıı şu: N"la&:l<lan 
var..t.,..ını. başlarnn torpiılemeoe 

Ta •UJ re gelıncı c kedar .. O 
' man s ni? en !ı~s ooktası -

day;tnır Kasanın aıaht..ır 

t< tib~t. ne olu•sa oı..ua bu si
r ,ın unlayı •• G yanam~rz. 
'T'" cpılııcn uis parmağmıı kadr•
nın üıerıne 1:>.ova1·1m, dugrnevi 
Ç(!\ 9".Qıği.nı zan'aD, sol cli.mirı 

pramar;ı anahta-ı ~klar. Ufak 
b r .çıt, oldu mu hem öyle d:.:-

Kanlı Hôdiseleri 

No. 24 
CJ.t"nl) e ~·az,,dtg,ı nu."u!'la 'l tıt n1E"k 
tuba, o.yı~n '?u :k.lhr'.ar ~rt·~ .. r.-

1 
t.i: 

(Çrahk makamın.ıı k•ı<ıret ve 
aza.nı.etı.:11ı :a~f" ea-t'n bu .. 
mühtm hiıdiseııin failleri, en kü 1 
~-Uk b~r af VP ll•Ull<ıHll Cıı·ha -görene 
n~eh<lirler Bu hı.t:;t1ıBt.a srıe gt"

nış V<· ka<'\ sabllııvetl<.'O' v~riv"'-
ı·• nı Barb;or k.o!~· llc:re hccuın 
Cn'n~. Kö~<ıert nt, c-v!~r~nı ya
!kırıl.t. ('tı ~·Lıt{ blr l~·ı-.ha.met 

h.!>:,Ule ka.pıhnr-a.vo~Jz. f.t?,'l. ... r bu 
kan!t ... bret ffiiSJ.lh .. rıt' ı;;:.o:-.t.E' , t~

n1e"L .... t:"n..z, buı,dan ~,ar~ zlJuJ..r 
\'P "1rthtenı~ il br t? ho./. n, 

f.:ııc.·t \'e müess.f lWıd" - ıt: ... !"!r' rr-:e .... 
l;l · .>tzzc.t s.t'"" o ur-.. ..11ur. Gcın,:-

ral .. ) 

\oe.I'U .g. r(:-ıff!.1 cnı.-rler1. kat 
1 lıır li..,an l'..e c.eYit elın!b uluvoc

du 
Ç~r;çenın bu ;Hd-ı .. !ı" eınrr

"r bir kaç ser.Ni r.ber K31·
k&:; dağ1o r1r<ı.ı cere;; :ı ... ' ed.~n 

ılclır..ı bi"-i lbrr~ ta! cdi\.-er-
d .. ı'.rtık bu tar;htnn o-mra, Haı 
zer oie·· zi ~~f-: !"'rı ic Kafhas 
A k.ldrı-r.a ka.d r \ükselen 

nıt~h i al kar\ ra. Oııyayan \"\ 
,bı 'ıt•ı·cpı. ins::..n h;ı_vatın n ~rı.rr 

~;inP SP"btoıo {\1an e" tuy.1Er utpt. ... r 
l"N '~c:· ·te.r ba.-·ıiist r.O 

(Dnanu ur) 

Fırıncı mazereti 
Fuınc.lar l>eleuıye iklıoat mu 

dür~ü~ün~ m.üra<ca<ılt cJeı"ek ek
mekleı<n teker tciteı· tartıJd·ğmı 
me.>ellı h r ekmek 5 grnm er,.;ik 
çık.;., lı.&ır.etı ..ab•l uıtu!dugun
uan bJ.;iklt; 5() gram fazla ç:kar
sa k.ıtlbeniıı 'bir şev deml"iıgin< 
ileri ~ürmüşler \e rr.ağdi'ıriyetle 
rin~ mahal oıtıa.kın.arr.alc 'çi.f'. ba 
:ienıa e~-mek..1ertn !:>elediye nle
rnur!arL tarafındttn yiıT.er .vü
ll~r ta rt.ı hn asaı , iı>tenıı~ı<e rdız. 

:Be:.ed'.yc .ikti& t müdürlüğü, elt
.rneğ:n karne ile satıl~1nı. her 
kesin g .. aım 1,esı;.\b,le ~\cnlek sa
ı,n. aldıJ~nı biki ·rerek bu müra
ca-'tı red<lebniştır. 

inöal gezisi 

Ticaret Veka letine 
gönderilmek üzere 
bir rapor hazırlandl 

'J'~·<fr('' v~"Ka!t"tl, g'.!llit 

df"terinın aı .. nı satını·n ı 

~t btra;cı 1c~n sonra 

ınatl. 

tif"'r

has.l 
olan ve ol.'.l<.·.'.!k vat;tyf'"t üz.e

rıı~ chen\fıı..ıye~'ıe ciurmak
tudA" Veı<;Jlcl, buradakı bü
tün le<,hiat..ı<> piyıı.•ayı. <l'a
in1t hir " üsahArJe altLntia bu
~'ı tı cit.ı rmak •ad' r. 

ı··ct.trt~ ,.-e . ..:ıtİt1't., .jl)fl gün· 
lf"ı-dc: .\iınta..;.a. T·cetret ,mt!
dw lu~\ıP~ .~öı~o("rd.ı !!ı emir· 
<le r:ı11·~ n'.ı..ı·J··~er·nın her 
gı rkU !iat \.:.t:~.:v<·t.,ıırn btl.cii-

rılrr ıı .... t:ın;.::-tır ~(ıııtaka 

rf \."<:rCt ll1llClU.t'~U~..l, itk: o}a.
raK pır:ı~ç h<ı1kkırtj.ı ra?i><" 
haz :-11.....- _..,. ·r \·e 11..ct~ Jiln
dj"rtniştır. 

C)g~·erıu-d.•O re ~orc İ>t<: ra
ı;ı)r'.t"' pır.rt."ln k;-{raWr.sacia el 
.cır ırd' n Y.l kuru~ k ri;,lr sa
ıl.ına;o; na. ınuka1il "'•nı<i ,, a

cıloc"ı ve lı~ blr k0r;cu hi~i

ne Ka,;lnıaaar t.<>pt3n 114 -
12·) kuru.sa aL·, yapmak~
o r. H~ut·ı te\cir~'!' bu fiatla

rı mesı:u g6ste1 tnPk ~ln de 
ratl..t& ô.r vem\eı<.tedırler. 

P r tlıl· rap?rı rd:ın ~onra 

~·ytfn ... vs~ı. fasulye, rv.11-1ut v 
digC'r g.-da maadel.eı·lne ait 
rapor-1..ır haı.ırlan.:ic:a.kllr 

Yağh Tohumlara 

Bankala ı ın k redi 
açmaması istendi 
Ticaret Vebldmi!I cmrile 

baıık'atar-,ıı .gHia ""'laddtt-~ri-ne 

veı:<ı.kleri av. rısle n kestiklerini 
yazmı~t.k. Bu karar, banka ar
d :ehoıwde a\•aıı:-. ""1k 1biHnd.e 
bekle<ilen n-tıhlelif cins ve mık

tard~ ki gıcl.a maıldesil'irı :t!"'kü
le edwnekren kurtularak piya.s .. 
ya çık~rtkı>asma yaranustır. 

Al:.1-:adar, bu n<'ticed-en ıHt.ıfıı 
<J., ed~rek ya,ğh bc:.tıumlara ban
kalar taraimdan ı;ılan krcd:nin 
ka~ıı·:•n:a..":·.ıL 1.-ı:!eroe-kle~~r. 

Zira, bu ihunı.Jarda.n ist!lısal 
edilen :aıgıar. Ar'""ı'Ol.unun 

P azar günü a,çıhna toreni ;a
p<l.mıasi kararlıŞt.rılıl:ıgi J\ald" 
vağmur ;yü:>:i.ind.en too:r e<iik>n 
fnöııü Gezisinin oııçl.ma tôt-eno 
lı:ı.va m.ü.>ait oldugu takdırde 
Cumart...,,; günü ,vapıl;a.oo:t<tır 

l mt.OhteH ını ııtakabrı rıaa h:Ukın 
.ınıihım gı.ci.3. ·htiya.cını t~i»kH et · 
ınektediı', 

.......... '"' ... .. .. ,. "' "' .. .. 
l il 0ÇUlt HAB•RLER 1 
* Bankaeılar V\!' nakliy:>t şır 

kl'tlen müdürlerı dün Mımaka 
Ticaret rniidürlüf:'Üııde tC>pWıa
rak gumrülderden ı tıhal e<I<lt><..,.k 
malların lron.:ıim<'nlo ve nakı.l >ş 
ler1 ni göıi.ıiJm.Ö~~cd:r * Za.ylinyağı koın\tcsl, dün 
T.caret Odasında ıopiı.ıruruştır. 

'!Upl«ntıda Ticaret müdürü d(' 
ha.zır bul:rı.mu;lu.r Mu•.lıü r 7t!!V· 

tiny~ıla!'daıı. bu,giln ve;rlm~k 
Wıere fiat lisle3i isl.em"i v.- n~in 
bı ıb.rlerini rnura~ etme..\tk· 
ler ııti: sı:.ıriwıslur. * Y~dlP bül<Al &>her T"'J-

Yağlı t-"Jlıumlar ZU!l'>t .• !le, ·'b, 
linJ·~i gtai, Jt.eten tohumu, ay
ç>çeg;, susam, b~a~ l>'Jlıu.mu 

simtekte<l.r Aw; çeğ:ndeP. bcı· 
gün d-.~ıa. iBu\gari!ltMı n: Ru-s
yada yai'( :~t'lı.>al edildiği SÖ,v!en 
.mı:·icte<l ı r. 

Su~a!.!1dan S".J.:-,anı jtJğı, k~Letl 

1ıohumund.2n hez•t<V•gı, ha;ıh"'} 
1ıoh1.iinu!l<lan l:i~ !ıa;ıluış vağı çı

kart"<! ğ, hu tôlıum!zrn ;~ 
!banka ciepo~ar• da h<ib'ı lrnp;e
ril:m-s. b r vazıyet.o~ buh.~nduğu 
b•ltliııi ~nlıt'kte<kr. 

.;,c CkiWb ~ k~l d•ı.n hfko .• r su
ç-u:tidru ~t,lli KO<ı.JıımnA ma~·oeHı. ... 
.... V<'-"'lm.iflil', 
~ kacl•nın iUıı;._, Wi k\.c •"Uifh.ı.lıo: 

b~r ~ r.sit:ıyı ~lt \.."\.lr\&4. :."'Ltı...-lil:ıt.,ı, r. 
.Mah1ceıne ,_.H>'I ce !b• ~ı d.u<ı.ış.. 

HtlYl b~.-. gUne bıı:-8ı.l'IDi6JP,tJ.t', 

tesirleri nelerdir ? 

- P i)·a...a iİ<<"riıtd <' h• hin te-
1. ir lıe-ri .. 

Di..v ·o r uız. B un.la.cJ tt Uf' oktu.(u. 

uu h f't" ~uur h.onl'rol '' tahhhiı · 
d4! n ~e<:i.ı:ci ho.iz ıni·! 

P iy-daki fırtınaları iyice 
k•vrayahllmck i\-in oo~le bic to
ebl>ü.•iı gerek buJdu.ouzsa, he • 

ıeten gUreıcek6i nU. kt bu let.iclec, 
her ~e~ d•n öutt , iki hu~k k.u
ıne)" ~.\ ral ırJ ar: 

l - (iar bi.n pi,\~~u:za doğr u• 

dan do~ru.\ et te r.;. ir leri. Bu, ith a
l.i t ' e i lı r:. catı nıı~la d:oğrt,11.ı: u 
d (tgru ~·:. d ii ıaJa 1>İ.Ja..-<;us ın<laı1- al
dığun .. 7 harp tesi ı· l t•t·i d ir. H ar p 
;) i.r1: iind e- n h.an1 nıa dde. \ın al. ııak 

l i~ t, >~ll'l'la iicrelleri arlıııı,hr. 

Hı.trı> yitzünde n dc nı ir , .e ~a
i re ~jh j bir çok n1addcler diiu
~·a pi~·c;ı'.'lasın d a azalın ı~ \'t' (ar z • 
taleı> ) k anu nu g~ rcgi n ce Iia•iları 
yit4<>, ... elrrek biitiin düın,,·a piya • 
&e."itnln fia t 1nu,·azen~ini boz. 
ın~tur. 

2 - l l arbin pi~·a~a111;?.a d,>Ja • 

Y"İI., tes<rl .. r i. B u da. harı• leh· 
Ji·ke . .,i ne kar~' ı ueınleketi.nti-z 

İ<:iııd~ atd 1ğun t7. gen~ harp ted-

Ya%<M: HAYRI MUHiDDiN 

b ideridir ki harp dola ;usi~ mey· 
d a na gt- htıi~ (jc. 

Bu dtn unı , mf!m.lekette, ~a.ni 
i~ pi,\' a~a ınızda .istihliki geniş 
lıir suntte ar~tınıuıı, fakat bu
na ınttkabil i"1~1 elenlMlla -
rırM :,ultınuı t w. 

Btrıı d a n d<>l•Y• j,,!fhlak hac mi 
büy iiın'i i~. buna kar"ı is t i lısal 
hat' uıi kü ~· illnıi.i ~, b u dcnklc.~me 
!>larsıuı(L-.. l dı ~ piya~ad..an ıele a 

leı,ir1 erl~ b irle !_?erek p iy:.ı.!-tıtttltr. · 

d ıt hug·ti nıkii duruın u ıneyda:ı a 

ge tirın i.., t i. 

lf;un.a. bir nı.a.lın her ha ngi h ir 
an bul u n.n h i l ecc-ği asla ga ra.nti 1 

e ıli lc nı e n1 e!'ti gibi piya.s.ad a kj hat'p 
ten gehne euuıİ,\ et!>t iz li k r uh u ve 
b~lha·.,._,a harı> duru nıuuu n .:. ı>e • 
kuıa,)-onu ~·ap~1ak cinayetleri 
ola11 ,·urguııculuk gilH ıuııra - e
koııon1ik di~eı:e:ğin ı iz pa r a7.it 
h arp te~trleriu i katıur1. : 

İ~te n1ill i p i~·aıSa111 t7 Jtt ate~i.n i 
lt unınıa derecesflı e ~ ti~e-lten 

lı.ar p te:-.irleri bunla·rdan ha~ka 

h ic bir,~r değildir. 

B unlar"ıa, bi:ze kar!al l ay ı c:::t ın ii · 

cadd~ıüıı planın ı daha ııet lıe

lir tıı,.,k ltd i rler. 

Azasına odun ve 
mangal kömürü 

satacak 
İstanbu.ı vilayet mP.rııttd«• ~ 

O!""'atııl'i çal:şnıaıarıııa baı;la
n11'i, Jı«. t)lar.c k 117.aya vak.a.caK 
tc-rr.ir11 :çi:n teşe00uttle1'" giris
ınistir, Kooperl>t mahrukat o
flsrnt"' nri.ir acaat etm·to ve it:t...l.· 
ya dagıtı~mak ıçın tıoı miktar
da mangal kömtic-li ve odun is
t.emıstir. F~kat V'ilıayet;n verdi
ği son karar üz.er: ne o.fis bu 
talebı ht'fll~n karşılamam ı~tır 

Zira oiis ılk.öıK-e resmi mı\le-~se

se- vf" dair<"k'riıı sonra koopeora
t.tfin., en .son olarak ta mektf'4Ji..n 
ıht vac·nı kaNtılıya.caktı r 

1.'c:'fuıt ed .. len fiatL . .ıP llZf'rın-

d.e-n ıx".:.ıır.i 1rıüe .... :-;.t:.sf"!Pre odun ~ 
lcön1ür tt·vınne İ).f~lar ma::;t r 

<>---

İSVİCRELİLER 
"' ·<>--

Sığır ve At Kıh 
almak istiyor 

İ: .. "\\'fe,lt_..n ~chr~nıizdct<. hra
catcı tncır'.Pr<' y(·pt!.an l>ı n1ü 
r·ıcaattan l \' crenın n1 en1leketl 
ıni.zden ictl \" po.nıuk t;ek rdeği 
sattn .alnıak istedigi anlasılnıak-

J tadı r . i~·lçreLler, ·bilha.s::.a s•~n· L ADLJYE----------------~,! ~~e/ı kuyru~u::_is=xtcd;r 
----KORIDORLARINOA Kapanan firmaları 

Lüziimsuz'un cürmü 8~~,:~:~:t;?!_,:~e~:k 
Hakim onu 
yatırmağa 

ÜU~fl}Ün1e..,_...,_U~ JnahKCltie_,~ne 

verilmişti. Hak.me 17 y~.nda 
okfoguııu söyledi. Fakat yüziiq· 
de otuz ~ yaşlarında mihn~tli 
ba· aıiam:n -çizkileri var.ıı. Vi.i.eu 
dit, hali tanı ise onu küçük ı..,. 

'\{JC'u.lıi~n Iar1.:sı.z gö.<Jt.edyıordu 

Yeri yurou, an~ı babası, L'li 
güci. bir kelime ile hay•üa tu
llll!M:ak, arkasını dayiy~ak hiç 
'bir şer·n olmadığını ooylüyoc
du. ş.uı<lı)e ka.dar bir tarafta
b:r ı;<iı> edinmemi~, kendı:ııe lııl'

. r 11': .ı;~ mesle!< El:liı:ı.u:Wj, ilıapti-

baııey ikamc~~·h yapmı~ .. Ü
ızeriııcie uyuz, ffengi, Slt3Cll h:J'
talıklarmm izl<"fi görüıı üyor<ıu. 

Giir.krce «;lJ< çckt.ğ< he< ha
lındcn anles.lı,\"C>l'dU. tt;;kimin 
suali< tire ct'\'3!> verecek kud
ret~ tl~~i 1<i'. 

},!:ahkeme;re hırsızlık yaı>t:j}. 

iı<;in gi'ıoo ·ın'ıı;ti. Bir deri falı 

ri·kas,ı lıU.n .J çuvat bır ustr:ı. bir 
de.,te •.,,kaJ,li>il ~ı c.ılııı ka
'<ı"'3l·k-e~' .\3':<.al:;rn11ş... Sa;hitl~r; 
t' 111 f:-:.bl'ık..ı n1üst.a.hd~ır. rıi, hek 
~i. pı.ı!~-;. h:rer bırer 'a'Z•\<: ıt ;.,n
Jıttıfar 

Q, Jıe.Y'E"'f.;a~St".'<lt, susar.!.oi i.fni.l
r.e baK \'<>rri~. Rel"' rin fadele. 
İ<>ri ~lın.ıp iddialar• t.,,,4>\t t•ciil
di.kten ~ııra aıy~-ı k;.Jılk.n'. lSt 

siiylen<lı . 
O. bt;.nu11 farr:n·cia olma.ın.l.Ştl. 

Çi.tn'kiı 1~onuŞu1a11 lan d~.vn\U
yur, cf!ı~c.miıyor gı"biycL ).,.o.nın

da dıı.ra'1 jsndar:ma ile mi.ihaş.ir 

20 gun evinde 
mahküm etti! 
i-;e giri~tiler. Ellerile ona .Aya
,ga kalk ayağa'• ıli,ve işaretle 
~e:;lend;t.er. Doğrulduğu zan1an 
llıakiın: 

- Bu söytenenlere ne d."'r-s! n? 
d!ye sordu. 

O, boynunu bükerek: 
- Hiç! ... Cevabııı. vcrd~ 
- Btrr.l<1· ı kabul edi.~ mu-

sı.ın? 

- Evet.! 
- iB u ı;eyleri sen mı çald.ıı• 

- Ben ı;aldım, dol(ru wylu-
~·o!'lar 

Sanki orta.da bir kahram~n
lık, yigiılik menuubıdıısli. Ha
rekctl'l'riıxle bx fer3gat h• \•ası 
vardı. Kat'i ve yurntı!<.~k ceYa·p 
larla kendini a>la müdaı::aa et-
1""1.eden .SLm 9Öıünü .söyle-mijlL 

B.::;a:.,en 'h3.k.imie ar~larırcıa bır 
)"abancı lık ta hissedi1:ınıyıorliu. 

Sık s.k karsılaştıkları S - 10 sa · 
bıkas: buluı:mas ı ııdan belli~ dı 
B ı'blrlerini garcL iyi tan:dı~i•

.rıııdan suçlu k!Sa Ye kestir.rne 
C'E."Vap Ye r i.\-Of, lı.ikin1 fazr:a SJr

gu yapn. yordt.:. Ortada a•l<-'tiı 
bir nakil ilmül:ai>eri ,.,.ril!p a· 
Lnınası ;,şi gürlilüyordu. Coc k 
lı..r 311 e\"\ ~ı sefaletten kt,,,·lu
ltııp ('ı \."İne .\ uvasıııa k.avu$llla~ı 

<1il.e\'t:'n bir arzu ile 11ap•3J11aneyi 
fülüy-0rdu. 

İf!e suc tam2 rn-.iı O hıı"ızlık 
ctınis. yaka!anm'4- m:<hkemeı·e 
,~e-r;im;,., ,-e cü.tiin'!. !"~hit t erte !ri· 

- (~nnu 4. iiıı~ü ~ı!(ede) 

gı '"On güul<•rde yapılan teftiş'er 
h3kkında belediye re;sligmc bir 
ı-apor göndE rıni~t.f r Bu ra.pıırda 
unlara baska nıadda ka ..-.tıı·an
larcıı şiddetle cezaland;rı\ın.ası 

~Üzim gcldigi lbıldiıihn~~edir 
Veıile-n mallıınata gör<' kapa 

t.'.ma.>ı icap e<lecek bu kaıiıil fı 
~:nlar 1,'0k olur&s ~ledi_ve bu fı
r.nları ı.;,.,;c;.. ı,.e.,.a\rna j,;W!Rcek· 

f.ır. Ekmek karneleri 
İsta ooul ır layeti ı<,•n ~n

deı'i!-en 9250()0 ekmek karnesinin 
1evziı Uıınamlaııını ~t , ._ Fa l<a t 
civar k.sz:ı.lar .lıri.vat olarak be
lediye lıı; t ı>at müdürlügür,den 
10 · 'n korıır ilaha i•tcmışleı'<iir 
B u ·tek Aıı k> raya bildiri im s
tir. Ankar.Jıfan gelecek yeni kar 

• ne•er >h t.iyaç nisbet·nde ka7.ala-

,.B:l~dlJ~tirİaaUyel 1 

broşOrü hazırlanıyor 
'Beıetliye son b~ y l!ık faaliye 

t.ni gösteren b'r bı0ıjü•· hazıc 
lamağa karar vernıi.,••:ır. IBro~ü
re b!)I rn•kürda res'm de k!)OU· 
lnc4kt~r. Bi.ı.hassa bu resırnl~r;n 
İstanbulun her derdini caıılar.

ıl!r"<:ak m:>I> ~ette oımasına ca
fo;: maktadır. 

Bcled'yeye ba~I. bütlin d~ır;, 
•ve rnÜ{'IS....'<'Se1<'r 9.."l!1 be) v1ll 1 k 
fal \'etleri belcdı)e; e b•ld ıır.c~ 
ğe !>:ıc,lam<~krdıı· 

Ocak kongreleri 

VAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR Hani deıilıal işe ba.;;1~tna233. "az 
g~ecek g ibi ... 

Part. \·e Ocak Jror.g' >ıer dün 
b<4 1a:n..;tır Halkın. i~tekleı·iıü 

aı;>kı;a ''e cek•nıneden 9i.iy~rye
oeeği 'bu iroııgı~l.e.r halluınıızm 
çvK al~ka gösterdigı ve kımgre

le~ 'hazıt' 'bulundusu gi\riilmüş 
tiıc. 

ALLAH I N BELASI 
Yaz an: 

AL jENINGS 

y:ırun kı O zaman dururum Ta 
ıt.asarun kaı>anış terhbatın'. bu
luocuya kadar ... Anladın değil 
m.? iBu ~1 ya.pm:ık .ı<;m. bıraz 
c mın y.ımyor a.mm<ı lbu1du~ 
,_,ul de hiıç şaşmt}W. 
Keooı kendmıe cl.üşür..düm 

D.k bu sefer de bu usulünu tat
bil< etse ne e>lur? Keııcliwıe kar 
şı o kadar zalim davr.o«ıan bir 

"'kümele. şu, iyiliğil\\ ~irgeme
sin. 

D . ...,kt.ör dedı )cı· 
- Acalba bu iş yaparso, hü

ktimet kend.ısini affo<ler mi? 
Benden iyi bi.krsin iz ki, D·ık öl
mek ti.ııeredir Vemme tutui
nıuş b:r ad am, bura<lakı ~ari
Lı.r altında kurtulamaz. 

Daroi ha;;metli bir eda i 1e: 

; 

Tefrika No. 19 T ürkç e si : 
1! UAMMER A L A T UR 

.__ 'Ejer ~Ca'p ed<'rse, onu af
fettırn1<:k 1~·ih, yeL-ı ..,üı:;ü sallc.,
run, <lMi. 

'f)n..ı1lıal Oh o vaı.:,; Mıster 

Cvrc K Naş'a b•r telgraıt çek
ti 

G <l p Dık'ı buklU'l1 K<'r:!'~c· 
ne belki Je .u:ffeo.lle<=egı,,l .~_,y~e
dmı. 

Yüziı'lun ı.,.,ı>gı deg,:di • 
- Hanı öyle brr , y olsa, a· 

na:n k'm b1lir ne kadar se.'i:ıır. 
ı Sor.ra Jening . .;, ben de sen~ı l

çin ne:er yapmam• 
AıCAİP BİR ~IA.N'İK'ÜR 

ThreKtcr kap&! hır ararba k:i

raladı ' öğledt'n soınra ara.ba
y;> bırdık. 

Şehr<"', Pre> Post• şirketinin 

bulundu&u y.::re doi{ru ıler!eme 

~e b.1 : d:k . 

{ 

'Dik ;,<>k miı«-heyyiç 'f(iıu~ii
';I •r<lı.. O •kıl·d:ı.r sir.ir!ı b::r h,>!ı 
\""Oı-d kı, ar2'ba ~~rket. m.c.-~~i

nin ı- pısı onu .de durnr d"-r· 
maı: hemen d 0 -arı.va a 1 'adı . 

Mer. ·enlerı öyle çıkıyordu 

kı, <iirelctCr de ben de ati< =
'l" k1~mağtı mc~but olduk. 
~ rke+ l.flare tn«lisi .~alıonı.ınoı 

girdji!".mız zaman, on kada.- re-s 
mi zc-.; atın ıbiz1 orada beklemek 
te oırl klar:rı. gordük, 

1 Dik ala\ eOi'rek yava~a oa-
i na de<ı kı. 

- J~nıngs buraJa liyatru 
n '"" O\"Ii.d~·or? 

Dik pek ~ lırı ... ız gf)t'Unüyur
<l,; On d~ k ka kadar beklıed>k. 

'Dik SC,!'1 SNt ban.ı 

Kend'·ledni bülbirleciııe t.tlt:
cüm etmek mera.simini Wti bıü. 
re~'s olan resmi zevatı ıte
rek. aı-i:l:ı~:rtndan ~ıyr11dım, di
rektöre ~.\,;.:farak ha~r \•erci;m; 

- Pah-on, biraz acele odcltm. 
lrooka:ı.m, u;k bu Lıien .-a,,g~çe 

cek. 
n·:ret~töıiin çe1lrC'~i asckiı. Ç:ın 

kü Oh)"O \'al;s>ne btr telgNf 
çe~ti. Ekset:.nstan aldığı ce
,.ap ta cebinde k!i 

Ru C1..-\-')lta, Pt;er ka5a bozulma 
dan ~çılır&a. Dik<n atı:e-di~ği 
b:ki ri::•y-ordu. Şimdi bu \rari
),clte ya Dik bu iı<ten \'a~er 
se, d.rekıönin vaayPt.i ne ka
dar müş~ü1le:;ecck!i. 

Darbi Oıa.ltikh~ıı .korkr>-'lğa 
başlamışt ı . Kendis;ne Dik' n tıı 

tıalça çal--şması için odadakıte
r'n ıhan rıkması 1i'ız:.m gelciıg·n.i 
y;ıva._<Ça söykdiın. 

Nihc ,·et kasa ~ rkoo. >Ce
ride ik, hlikümet miimesısli le 
dı rektoı'an \'e bir de ber>ım bu. 
h ıımam:-ı ka;aılast rıld Bu k.ı 
rar i\zP J ıin me:iıtır kasaru bu 
~unıiv~u r ~yıa "lfC. k 

(De\ a.ıuı ,·ar> 

Koıı..:-re;eı· 27 Eylüle, bd.u 
ısürecek:t ir. Ocak rei.-ı;ik,'l •r ne 
genç Partilik"'!' ~ti rileeelct1<. 

Şebtrı Meclisi azA 
seçimi 

Se<;ım müddeti biten Şehir 
IMecır.; iızal\;,'1 icin yapılacak y•e 
nı intlhpp defterl.erirun ıi>ldu
rulnııı.>• devam etmekte<iir. Bu 
ayuı 8 ine kadar defterler tama
ı:nen lıaz:danm.ış olaca~.r. il 
Eyliıl~n 15 Eyliıl alrşanlft'a ka 
dar öevam e<lec~k i!.ıindan &m
r:ı seçun-e b~lanacaktır 

Bu cın n-de Moclis a~lıg"ır a 
se<,•l~k r n m.kıa"l hen...z e, 
b t odihncm t :r K3 ne t<.'VZ atı 

eıa. gır<' ıu"iyelcrin ıriıfu
sı. n te>'.b t ne ~abşılmııkt dır. 

<> -

Apartıman hırsızı 
Il"1 iıun

Ti'Üıd- •. 

.>lı: ·~ ar l!O)'m<;I \ c SM 

ola ar. tey>;>I> i;ı ı><> """ 
~ ı..,. ıl"~t~ D:Jn (llnıcı cP:za "l1!1.h
İreııııeıoönM .. ;?gt .•.• ('Clı;•ltr<ı!ı; !J..ıü<t 
sucıar"' t,....ı eıım;,t;, 1 Ş:ıhld ce bi ııı;;n clll'111wna ........ 
b' r ~iltı.o ~ .mW-

t - EYLUL - 1941 

f DIŞ - pğL{r1KAJ 
lngiltereyi Üs 

haline getirmek 
Ycızıııı: Alı Ke,,ı.aı SU.V.\fAN 

IE5) u~ • Alnıan ın u h are-be • 
~ ., i.ntr1 ~i ıudi~:e kad ar :;c-

çirdlği salhalardan al ın

JU t dor~l"r-e d air ingiJi1: d~keri 
ınitnekki.dleria in ~· azd rk la rı hi.1-
h a..~a bu lı aı pt.t" İ n-gWtcr("Jl ! n al

ın~ı lit ltUt geJeceği 'a.ı:: i ~ e te ta
a lluk ctu"H.~ i ilibarile dah~ ı.i~·.a ... 
d e dtı.kı>tc değmekt.,dn . Rw !a
rın Alnıanlara. Ahna tılaıruı Ruıs

lara k•"'!• n asıl harek<'I ettmle
r i.. her i k.i ınuhar ip tal'ıtfın b ir
bin n; ' uın& iç İ:.lı ne vruttlalar 
kull andıkl arı gözden r;e~ nl irkeıı 

b u ha1·bj.u nekadar o ~· nak bir 
h a ld e o ld ugıı görülmek t .. dir. 
H arp uza.d ık<;a ıuuharip l eri n öğ

rend!Joleri de a rtı k deniz ntuh o· 
re-hele riud c- hep ii~ l <!rin ehentıui

Jet~nde n, ~n 'e}a bu nıesafe ve 
ta rzda hir ü .... sün fil.i n \.·eya rrı a. 

n ııı elinde- buluıııuas ı ile n <.· ne
tice ~ r- ,·arılabilec~ğ:ind en \"Ok 
ha h.edi lme ktedir. MaAlı rn fa'<at 
kara m uhare belerinde de bö~·fe 
lıfrbft-jn d eıı a~gı ~ukan uzak 
iisler tl....,İ!'t eder.ek oral2rdR Rtt."i
lara hüt·urn l·t ınck st.U"etile ken
dilerini nılid._ıfaa etn-.ek !'>a.)e .. 
:-;inde Alınanla r, kı')lO IJek kıor ... 
kuıı<· bi.r hl'z~uett' uğra.nlak,tan 

ko run:ııbil m i~k rdir . 
i.\litefi..,ir bir h }c n ıu aneak kuv 

\'etli b ir nıü dafaa ;\>·a i~tiı:ı.at et
mckledir. Ak.~ i takd irdt> n..ticc 
de a~i t: ı kur. Bu üslere h ii.:uın 
~d ildik~·e hiıcum.lar pü kürlü • · 
liir. Gene bu 11,.Jc ı<Jen l!ar«k .. t 
edilerek ınukabil taarruza geı ... 
çil ir. Hunla .. o k:l.>111ctre..Je-rce 
g·cn~ h ~rıı sahuesin<lc hirb~rin ... 
den a~ rı hiru küıu~ te,kil et -
nıcktedit'. Fııkaı onların a.rala -
rıadau gt!çn1ck i:-.tc) ett d~n\a .. 
ııla .!'tOk·uln1a...,ıua b-ir türlü mü .. 
saade e lme!lıck esastır. Bu mü
dafaa n taarruz iislcri klil"ı"'"' 
da Rusbr da uıukabH ça-r«le-r du 
şiinn1ü~Je r, J1e1· ~e:;d~n -:-ı. ve l 
sun u anlanu~lard, r; B tt ıne\ -.İ • 
1<'1' i ırlııı alt için '8de ces u e{ ~ö -
!ermek Ye a ğır kun etlerle ~ ;i.lı;

lenmek 1.afi g~lmi~eeektiı: . O 
h:tl.de o me vziler arasında l><'p 
düşın.,un .uıyü tıwıllarmı ) -ok• 

lamalı: n oralau vurııtak dür,Ü· 
nühnii.• ~e öylece •şinıd.ik • atı l
.mışttt. A.inıau tarafınıu t..:wıırrus 
hıırekeU..ri 00~·1.. cimdikkTie 
f elrt> ıığrahlııı~ ondan -.ra Al
ın:.n taralı o iyi lıazırlanu!> ol· 
clu4ıı mtvzilerde .keııdinl ruii -
daCaa~a elreınmiyet .-ererek ge
r i geri çekilmiştir. Rıı.- - Ahııan 

mufıareiı<'sin in 911 • 2 " ' · ı zar
fında en mühim olarak n..-ıl.iği 
ders bu olııuı)lur. di~ or lar • 

Bundan barbin i,tikb&li için 
ne öğreni lehilir?? . . w o.line gelin
ce; lngilterr . :v·aııi bü:v·(;k Bri -
t.an:va adas ı _ iri.n tercih cdile
ce-k iki ~·o l • a;'.,ı ır: 

1 - Kend ini d ü.n.vada eıı bü
) ük hir ib haline getinnek ,.e 
oraddn ka.ra, deniz "" hava kuv· 
n tledni .. ırafa yollı}·ınak Mih. 
ve r ta:rafıru '\ u rıuak; 

? - Yalnız müda(""1 va-:ıi.v" -
tiode k aJara k ıkcndisi.ııe l\IL'ıv.,. 
taı-afmdan edilecek ta:w-rı.ızbrt 

pibkürtmeok. Bu ikinri ) ol "" tık 
;:idil e<:t>k bi<" yol d~[:ild it. Cii.u
k.ü İııgilter<'ıtin keı:.dbini ~B"lıırı 
nıüdafaa halinde tutmak ıııc,.bu 
riyetiode kaldığı zaman .. 9- JO }» 

:ı:ııwla A•·rupada Fran...anı ıı ) ı -
kıldığı aylar • artık geçmistir. 
İngill.ere aı:hk y ıılaı rrhl iki ,vol

dan birift.,' in i tntnıuş. gid~ O<'. 

O ıla Büyük Britanya ada."uın 
•o~ralya v.uiyeti.nde:n son d,. -
.-ece istü.ı.de nlerek ora da n de
n r~ lıava ve kara kun<' tl trlni 

. Milıvuiıı üzer ine ~·otlamak }1ih· 
'\'erin zayıf bulunduğu n<>tl. for
da o onu çimdikleınekt ir. H;rı• 
daha kat'i . afha ıu~ gım,..di. O 
zamana kndar hep "bir çimd'k -
l<"ıne ile is gHri.ik-cclt.:, 

Süreyya paşa ko· 
rusunun durumu 

\ a.... ve Belediyt' R"isı Dr. 
1 üı:fı Kırdar rlün Kadılııöy S"m 
tıoıe geçer 'k tetkiklerde bu un 
mu <1u ar~ C'am :eava ıl'QA
~ck Sü:eyı .ı Paşa korus r.ıia 

ınoe!ıcmelcr ).3Pffi")r;~ 
Veri~~n .re a\ümat tan 

dııı'Tına rgOre bu karo, 
tıı.raCmdan sat !.ığa ç kanim r 
Ve ams fta'Z edilcrt'k ra<i:ı 
bma inşa .,Jil.-cektır Hailbı.kı ı· 
mar pLkınd bura ı koru olaralr 
ll'rakı'-nakladır Beled•)(' ıl~· 
d, '>taasını kıat'i SU<"<-'lle 13t.m· 
l:i:k e ~ı:o.< ı.ir 



Mi/ne Bagtla 
temizleme 

sona erdi 
----ı-----

Dijer har'b s ahala
rında harekat de

vam ediyor 
M<>füourne, 1 (A.A.) - A· 

VU-iLrJI) ..ı<lıık multeıfik wnumi 
k1ıı1 ,ırg ,}ıtnu1 teb!ıg'.. 

l\l.l,ı•~ Ba\". l<•ra ku\·veUeri· 
nı., ) arıımadanut şimalin deki 
.. H•nı;.u:,iarı da~ınık clü~ı:aıı bir
liktf'c;uden tı.·m T.~ıu:sie-ı•dn·. Jl .ı& 

v~ ıue.\(danı .ctvarına yapM.an z.ıi-. 
"'..ı ım· ''"ve t~ı.'l!7.U h i.olı'r r:etı-. , 

Ct• vcrmemist~r 
I~a(': Bit bas-k ı n tJ.J.ı. ruY.u es

n"'.;~nci.ı ıı1uttef:k b<>n1blı tayya
r€ eri l\lc,·a ıııevdafü bölges nde 
kı te5i~ı .. ~ı ağıı." hasru·lt.t<A ugrat 
nlı~ı·jrdlr Yerde bulunarı: düş
,1 a~1 t-., -q.:_tl'<' erır.in arıls1nr.. 10 
t•>n tJ,w11~, oilıln~t.:-.tll Be:? büyük 
ıı:n • .rrt k . ..ıt det)O..SU ıle b!r Cf>k bi
nJhtr ,·e yt-rd~ bulunan ta\o·~ a
r ~ ,ı;:- i.t1 tıp rıhınrr• ı~tt,ı· Dü~
n1aı tav ·areleri 1 •• z n y()lur.u 
:Kt. ıre.4e h.-. ... ehbi.ı ~tll.t mı .... ~ r 
B t •1 {,lte-fk tJ\ v .. ıre1('rt üs
• r <:- ;;.:,n~lrrd.r. 

' --- -O --

Mısır Harbi 
( B uş tarafı 1 n><:idc) 

liz hav~ meydan n;; karşı yapı· 
aıı tua.ı:uzurı pek tes'.rli uıuu 
ru b'J. neuf[ civliritJd.,.. .\?pıiur 

b:r kes.ıfkn :.nlasılmı~ıcı· Yerde 
buru an ttv)'arelt:>r aras;Pda ve 
hct\.J.. mry fanını te.;l.::i!crir.dc 
cıı<a 'bir ı,vk 'V~ı>g olar l>ü.virk 
1 J arl~ra beµ (ıınıu>tur. 

Rom". l (A.A.) - İtalpn or
·ı..:ı.rı unıunıi. kararıg.1hı-n ., 3.17 
nuır:a·.ılı teibliııı: 

"'!ı. r cephesiı,.U-e :teri '.~;.rakol 
1;,,. fa.:ıliyt'tte bulunmu~lardır. 
F z!a nııklarda es: r alırn1i~tır 

İtalyon ı·e Altrı~n han; tt'IŞkil 
Terl clü..-.ınanın gıe-rHer~nc ıbo1n
ba•d· man haı·ketfE.n yar.mı~lar· 
dır 

Loı dıa, 1 (A.A) - Dünkü 
PJz~r g<ıııii zh!fılı ku\'Vetler de 
dı:Jhil ol'l!'&k üwre Alman ·ı.:r+a
luıııın El. Himeynat d a o;ekizir. 
oı:ı onhınun Cenup ,.;aııadma ooğ 
rL ılerlO>C!ll<lerı )1ı !d riln,-ektedir. 

K· lıi ıe, l (A.A.) - Romın-~ l 
<lün ><>b.h l\faırda taı.rruz~ geç 
nııo.. mülterk ta:ı yarcieri Alr 
ııııi"n lıav« a!an!arile malzeme 
u.~l~ri ve IJQnan1ar Ü"lerindıe a
kml.r ya•ptıklan 9,.n<a İlignlrzle 
1·ırı cenUıp -cenahına hücun1 et
m"Lr. SoHum ve S <li Be..-ani 
volu ü1erır~il' n1•h\·.er 'rolları da
!(ıiılm,~tır. 1\liittlfık uçakları 
a.-sker ta~.v an Ahl1dn uçak1.a-rına 

rH~elıni..' •roir Bu nakli.ve u· 
~ıaklarıı·ıı llmı dUAürühnıı:-~ür. 
Tobnık ıt>Lirun muharebe ,.sna
s!naa y .. pılan bon11bard1manlo.r1n 
t·n ~. i.etl.siııe mar uz kal+m~Ur 
Bı...\ "tk yan,gnlar ~:km. ~. b!rÇ"k 
ınfi!:!-klcıt• olnl u..q, mai7..eıne d12po 
Iarı "' nhltmh r ı .. tıri pe<lı lm,,;. 
bir yük ·ge-mlsi tıult•ışturuJmu.~. 

l\frrsa Matrulı h:;va alan' tah· 
rıp .. d;!m , S ir l.'naika ş~hili ~ 
O.ınd~ m;tıver ge-ı Heri botrııba
;;.n~' , bi( petTOl geımisiyle 6 
'b· ton!,uk hır .ı:lik g<'nıilii yaktl 

ıtstır. 

Yeni üç karar 
(Bıt~ t..-.f> 1 ;,.,,; sıthrfe<ie) 

RilUmu.m 1nıden könıiirü ve 
Liaı.y it işletıneleriıule gündiiz ve 
gece çalı1nıalarında 3 Sıtat fınla 
mesıti yapıl;ıocak 'e bunu.o için 
ı k an.ununa göre ınunz.aıu ücret 
vorilectkli:r. 

Bu kanrı·lar n~ir 1.a rihleriıı • 
d~n iı" b.ırrn ıınıtı<>bordir. ..,._ 

Brezilya da 
(6~ brafı t inci ii«le) 

1936 sePCSJıı.dı> !(eı;; c ~rot ur 
~ • aı.e R.to'ru z ya.ret c J.$ır..· 

ı Brezıl •a <r.dnsı.. fa rı gene-
r tın\ n "' 'm '> ı , J ~' 

n manh rda Re•s V ~as'a 
..r etlt'r ı ~rzettm t IJ3rcın.t

"< .n Bı..en<ı Aln'< ~ f ri Rod· 
r ~ \'clZ R 16 Varg , ,... bu 
t k' r. '> \ uk ) r heı ec3nla ka
l) ı el:'ıgır gc.ne,"111 Ju ro·v .. bi! 

.ı t t -..\·.c..ıt ka. Jn°k.ı :ı uy 
n vl·ı k a•ekı t t.mış olan 

J :,. •. al \, ıant ıparla-

n: ur ..n n ü ..ı. ln" .... te-
'-e ~r n ıı huh.U11x:· \ rn 1 

BrezLI har 
>• in !n!Jç' e.Je ruz 

IC 1Y ı·dı· ı riÜ 

:.ı Vt.; ı c .. a'ırlattn ~tır. 

Bir ayda batırı
lan gemiler 

(R~ taraft 1 inci ...ı.i{ede ) 
~i.ı ,) ı· , I&· ınutu"bı~ S'tri: birlik.

ı~'~*' bn: ~·l u_. t...,.t'41. u.eır:S&.t.ıl-
1™"1.1·. 

Ayoi d~~vr~ hava .k'l.ıvvıeth•rıtniz 
109 .b:rı tvnt>-.. ~,. tuı4lt'in<J.a 14 t'<.:i:lıt'&t 
g+~"Jl•~I b_.\ı.ıtı\ ~ Vf':' lı ~\.tıj(d!"! bütıl~ 
ınt;y<f<ı !:? Lic;\f·, '"l tt'o•'t'~ rı~· haS8'nlı 

tı:.!. ·a.tı .·r ıı..)l"r. 
Irii.v<L kıt\"«.leıı·ı nı). b•r kr ıvtz\.) 

1 ·ıılıflı"t.J , btr dl"f-ı. .ı:1ı1Jtı, b 1r ıv11~-.. 
bıı· h.•/.ı L hu(..ı.ıın r.;.~l lı:.r .~a il'

1tvl g.t•

nth.'\ \ t' b·ı· 1ı:ııta..~ .. ·t)f>to• u. tı.a.tlr
JH~""'"'<iı r•, AyJ 'leA a. lıÇ~ gt."!ru...,.ı iJt' 
12 ~llr\- BılOr VE" nn:iu-4' 4 .ın:lt lıot, 
bir hUA'l••'-'' Vt" ııı1)N . lıı>1'.ı, btf JI nt..a

:r~ g~ı1'!lHı ~ bw.lı.tr ·~ı ~tl' . 

DU '4'ıııuııa \'ı'ı'tht"J t-u bu _ıtır ~:1 _rll

l arvta.ıı nıaad· dü;enıtı.n <feıı.ı lııt-~rcıti 

f" ·~ 1 agL.,,,.lıı.-w- a-yı u.•·fvn.ua 1oıp.ıre .. 
ku.n. 308.LOO kNlJ·l') t..ut...ıTJıO<f·.ı 123 
M'~t' kO.fÖt'l:nl\ş blı.~·M1~tad~1:, rrak:
ı;ıi>~:. k YUI'. h;n t•.A • İlfltı() ._ı.1.: ... ~•nı.!s 

Lıoa•~:J ... 3.1 gl"rı f4 r~ :-. t~ı>i.l:eı:vr.:; 

y('ya. bo:HbaliH" .. • ' \!' haı-Al" \.i':l,Tat. 

lT \:ll!.t°, 

Festival Şarkıları 
Plakları 

l\{ u •J'ı. .. nl iit' "":i v.;.ı.·~4 nün.as.t•be
.e Etniıkln-U 11.ı.ılOt'N~ -1.:.\r..Uil\~tl 

>e ...... ~t Kot ~c"-e. ı aı·ı K •:u.. ... 11 ve. 
llw t>\ Oıok'l..!ıt'5Sl) 11111; •~t~•• . .-• 
~·l ı eıt .. i:i.eıl pt..1.ıtLAı· 1.~L;r.ıı.ı. Waw-

~)' J! Ya 1 n $• o~~rıt> a,.: 0:-
1 ""k J re s;1~ <: K•r•~r: t •. 

J' iJ.,!•fl u·k:J..,.'1100 -~ 1.'') heJ..'k. 
'1-ar • c.a. bulu.11ıl 1 .~tarı·" B"dıeıı 

(138ı :ıu 'EJ o u41 ~t~h·nh.ı ~ 
•.l.,'~l..L<ıı11' ~· S.-l..ıtı ~'ı.itUJ.\ 1•1)..li:\flot' ıe-

1 t• Ct' bUJUf'ı.11:ttk~o.ır. 

Eı rıtl'!ı1Li H.ı,K.U\"• .rbu. Lfutt-n.eN" 

( :!Otl) 1nı:ı-~ mu1c,.ti>il .oae t\.unt.a ... 
za.,ı tJıl rıtbJ:l[sj jçınıılıt' pıosta ı~ . 

• 

ANKARA 
HABERLERi 
., ................. ! 

Nebati yağ 
kullanılabilecek 

• 
Sıhhiye Vekaleti 
alakadarlara bir ta

mim gönderdi 
."'1-.J(.41'.ıı., ~ (İkci..on 1ı\•t.habır.1:o'oeıııl') 

- S~ )"~ t.<ti io;aıı~t.ıl·M:• nH."ın:c-

ket tttt\>·ac .. '-i kftlı g~!ll't'rtıt~ınden 

nı•b4ti yol,iSktrit · k\.·l .kn:lm:ı.~ 
mı:Mvt1t olı~. ~ıh41iy{" Vt'.llnt ehn
Ct' :\'fa.arif (llkı~l~ile- a.';-ık,,ıol, ınÜ.,.~· 

Solya we Bera 
Elçllllderlmiz 

Anka1·rı. 2 (Ikd.ıın ıı h ... "-~r.ıl-l; ·.ıır) 

- S<ıly .• ~·A:;iltr,•Hı•I'." Ü~'1."1l l'l(.' ,1n1-

z;,n vı.• onu.n ~ eruıe <H' Yakt •> h .. ad
l"tllJbl t ... vıu t:•h~;'("i't(: 1 f:' uuy tJ•ıı.e-k

t<x"Uı. 

Vilkl geliyor 
An"--Wrt' :? (ıt.:dJı m..na.t>tnndeıı) 
Aır.eı·;kJ. cüıl\t\Ut' 'l"Oİsı R~\·t:J1in 

ITt..tn.!t ~· Va.r..::iı·l "v'ı&ı. tı ..... na so:ıu
ı mq şeıhr 11,Jrc- gı·h~ m.uhte

~ \f'}O • 

Ekmeğin karnesiz 
satılacağı kasabalar 

Atı;"..: .. ;i
1 

!! (l'k.ı1a1n nıuha.bie~o'l;'n) 

_ Eylti! ,h:,.ş.ıuo., ıtıl.>~· an ~ı11rg'n 
.[;.~·ne.::..z aLı:e.caı:l .kıı..~ablh.ı~..ı. i:uµ-

k ı-r. ·ıh,şu.l\eıri o ıi hıı•:.•t ın tt·b-
ııgat yap;&n. :t!ı· 

..... " ,. ıt-rıı,,~ m ..... ·~<ıt.,. ~-... -~ ............ ~~~....,...,..,-...... ,...~~....,.. .......... . 

Sovy~~re göre Almanlara göre 
(~ tarafı ı in<:ide) (Ba:ı tarafı 1 indde) 

Kk4'.a!c,,y.a bı>igeıdınd.: Sın1v-et- ıgı geu.i_lcbmisl<•r ve h>ll, hü· 
le: ;ı~rroketc g"'cı'<.'<k ..,uıem'iŞ - cun >ı>rı saıyeo<iooe öneı:r.ii. bit 
!eııchr. Bu 'ke3.l:ıl<i rr. wxıfo..< Eden tııpey~ '-\'!lal ecl<>reık düıın-· ın zıa'11ı 
lt;)'> J n lot'ı; la.ı·, n'u'k>-"'·err.et et.- :kıu n "l't .eı·;r.i in Cı.a ebm;,,k•ıx'İ'I'. 
mege ~.;ciJb.U:s ebırıc,lers-e de H:ll\ a oroı;.rııu.:'lu.n tıoplu mkle 
n.ı;,.,Jfaık ofa.rn.a1111r,,f4rd•,r. Bu • ~spt:gı !ı.areke~lor dıicyrnrırn .mu -
. rada :ıo \'Gp. 265 Ot'2'k:ir.eh tüi~k :kıavemo('t\ıoi kDım~"" ya~ -et-
15 milyon 100 bin memırı ve fbi.r ırıi,.t.iır. Sb<.hng•a;ci şehri He voı. 
\,-"<>k kıa.'ll(\O'll el~· geç.iıımıib, wrrl.er ga <l<.ı;g 9"l1iıtlki briçak düşman 
aİ!llllllJl-J'hr hav;ı ai.aı.Jan dün gece şiddetli 

Moııkrr.-.ı. 1 ( A.A.) - Doğu lboı®a 1ı&&>1:ru·.dlaır :na uğr:ıılI'ıış -
K~ılıkıas.v-a.da K.,;nmu Ru" mev· t•r. Ke.)uga oonup ba-tısııı.da ba -
:zi:leri.n;ı tadlı.ıt içıin ~ 1'8'ft ile Y.acı>JJ.a;n müdafaa sa~·a,;· 
bö!gE&.ıı.ci~ bir h"l1'1 t:;-an-uızıa 1<..Tı 5'1''1Snı~ 11 ~oı.ı!be.ri 
lıı:.ı;ıl"'n-~'lu-. Mı si>yiıemıı.iıyen bir y<ı.<: eı:filıc>r. Soy;ı•et taıı>lcl.mruıı 
:,dl:İ'rae mumrebe bütün ~ fif.IYlSl 868 i hulımışt.u•·. l\fog;.nıe 
tile de<v&'Tll tıtıııııeıMe Riuata<" 00,.- 'llmıı,l batJ3Jllj(\a \~ Rjev ôwıırm· 
n Bnt 3yr1 ~ a.)'ft hoc ovoıEYt !ra :p - "<.ıa dJB.mrMıın -z·1 1ı lt birl "'k-r yer-

ootm..kıtedir. <i;ımı i\0 Y"'Plıği ycru lli<!TT1ızla.-
Slıo~ol'1, l (A.A.) - Aln all>- ııJkim k;,lmo;,·L<t". Bıoır:O:ı. ve S((Jloa 

lamı Rjev"dl"l<ti ltmOJb.ılık ;ı.ırni.- uç'.Y.Ja'lOlrı mtiao.faa muhaı<Jbegi 
zıoııu 'i;.ro\ taımı:ıımıHe tecri~ edil- \'le ç.c1ıin çap•ı;ımaL.ı.r yapan lwv-
n.>ı; buılunıımıi<t:aıd:'t'. Ruslıa.r .şalı.- \-ıetlEtr.miı.ıc ;rr.Uer,fr y.:m.iııım>lfil" -
ri ~otıın115!.ı.r, Ahnıaıııl'11l'ır. bir dıa bıcluumuışlaıxhr. 
,pu"'l~-a yaroırn üm:ıt "1<.>fbıhlccclc • 
leri Y.el il!Gi • Lı.ili dem.irvntınru 
l-.--e;•1111i<JleM!ir. llu."1<&" Rj<"V hava 
aıl.ıı10J.ra h.;ilcimdil'ler. Ve Al:ıııwı
l.a.rı g.:.ıı:nıİrl!oru tıa\)'. ıa<re jol~ ir"'e -
sinden nrent'1mekted<rler. 

Rje\''d-e Almanlı:.r nııuı:~~wmet 
ıiçın ~~t)kı!ö .. ı s,;,~ dNccc büyük 
lhi.r g~l~ı-et ılıl1~!ıoe"'i.11nıdt- e!.i s'i1filı 
tuo\o:ı1ıı bılitun <>okteıkleıu h.aıtliı 1•-çi 
böliaık.riıı-e m"r.ı<~ 15 • 17 yıa,. 
şıııd:all:ıi gc""l'l'('~j h~!ll-et.(• ~·!'fl"!ll$ • 
laı•d:r, Bu ge.nıçl.eı· ıı.ı;<aç ko;;;ırcl; 

'"' ,vol y.aprıı.clı: içi1'ı cepıh<"ye gön. 
deı·ilmi~lcrdt. 

Stıoklııolm. 1 (AA.) - Reuter; 
Ruslar mcnkez cephe:lıttdc a· 

ğır ha.>ktlarını de-vô.n, cttirı.r
keıı cenupda ooıı ~ .,,:ıat içind>e 
Almar t.c.arruzu şxtrl.c·L.!"1·~~rı bfr 
mikta.r kaybet 'ı:-t•r. 

Almanlar Tinıoçeııb>nun ken· 
d;[erine indi l'Ci.ıği :ıı;ı.r daroele
rtn te.-...rilıe sar.,ı~nıı~t.tıclar. Em
niyetk> . söıy!encbilir ki Von 
Bock, kıt'alarıt rensik -ettik ten 

Orozdibak binası 
sahn ahndı 

Sü.ıı~ Bq• ı. "',_,r.c.!ıada!l evvele" 
a:ın.-.ııbt ~:c..r ~ .· 1 Om.:.di<>c..k 
bina.w.ın r.-b.ı~ ~ lb·1irilnı~ \e ta.1.:.
rar ırr;ua1nAl('di du,1 .ııkıtc., r~ Sı.hnP:-

Baıni.: 00.ııtY.ıı Yeorlı Ma.J..lar ll<>.e~-ı~o: 

mtie 1.1r.se:.ı 11'\..c:\ ır:i F,i.oı.cf' ta!"Ur.trr ..... 
.ı :ınn.•.,.<.1•t·. Bina ..v Jtıntla t&illiyp. olu
D.ı'Oak v.· .mu~. ~·.ı:.- •ı.>u.r.,y~ '-3.tln"'-

ve mahıeımesin bir <lı;ha g-Oz.den 
geçirdikten sonra kat'i h c mu· 
vaJlfakıv.et e:d<" etmek i.cin ta
arruzla~mın şıddetıv.ı vj.:,;,a hat 
tı üzerinde arttı.racakıı.r. Bu ta
iSrru-zlıoaruı şiddeti ~'"nı zaman~ 

da Groı.ni petrol saholar.na kar 
sı da kemiı.ni gösterecEktir. Ak· 
si takdirde yü.Z seferinin bir mil 
n:i:,~ kaln11yacakM. 

KU<iü.,, 31 (Rody<ı) - Anapa 
nın i.:_..g~l cıdil<lği <!iğ-er kaynak
laro;m teyı t Nl.iltnC'lı..,i'tı.r, 

IK:DAM 

( ' ikinci Dünya Harbi 4 Yatında 
~~--------------~-----~-------.J 

Uç yı_lın 
kısa 

hadiselerine 
bir bakış 

- ------------
1939 Cihan llar11tut 11 dlr41ucı yılına girdiği bu harbin 
glalerde ne zaman, bltecetlne datr biç bir aıAmet yoktur 
G~1-\.Jı 1914 - 19Jtl <.'"thdf\ 1..-Dı 

5 ine y~iitl& rrdik~cırı. SUlı•'3. ~J~tlı. ·- YAZAN tı, fA~t 4. ur<.:ü y1l İ'lik!t•"'•l &l.n..• 
&"(len 2 aıy ,,_-ı.l:ıur gun. tıt"~a.plar d.ı 
z~t11:"0luı1ı"11-r.tl~.ır4 lltt11.ıııı..i htr .r..cte 
~}3 o c"ll.aın. n..ar'btn>n. 4 yı ~\fitl\ et.-
tı.-"' sOykvıiyvt·. 

Bimlt Nuri ırmak 

19::t9 <I ı.'ya fletl"l)1tıın l'fl~i>~'g-Lcı-

nı, o yılı.n 2 t•y:U!iıınıoıie luıg~tı·t~ il.eo 
8'ıi>.k F ·a.n.,.<1 t.""WHtu..ı.ı ıy~~n1n Aı

ır.3rya.ya hw.c,l> i :.ı.'.'l olm!»l.f"ıı h~ı

ıP, \>ıJ l..aı·ınııe wyaıııl:;..r f:17.[ac:~ö~r. 

Ar..eaık 9;,9 a:ı,u,.~ıo uuı m :!3 .rıeı gJnri.l 

AJ.tıı-an~ı~n L...t)llitUO• -twr•uı.ıdıaı 
ıı~ı.-nırı. !l~ ·~ ncı c hs.n .-. ..... :hi l.h Ja

nl!.Ş. :-;~yusı r\1,f.ı.k. g~upı 'll,ı\.A 11:.•nl- • 
"f'.!Ş b~ ~(· bt.)lık \C kll':'Jık. C('\h-t- ı 

lur, Al, 3. ·a ı .. ch-...l.an hart>~nın 

b :iıg. :!.8 t.,,. to 9:H4 g'\X\U haııbt• 

k<*"~ır; 1ı ~Uısund ı ,r,k~ıi va 1y€ot.-
l ·•ı·ı tay n <'y'.E'1ı.1ŞLeı, &ı'.ı ı·ı){!r gı• 

haşl.aıı· aıırlı 

l<:uıui~ c!'.::lln ı Y•"'ll 8 Ey u u.• Al
nı4.n_yoıoya harp ı ~ırı et.ı •'. . :.!3 ~l\gus-
1us 9-39 {la bil. at1ı.k \ı' cdeı•;ı tıe

caviız ır.udı.uie,.'4 i. nza.' \ ı Alıı n
y;:ı Su\yı•tk-r Hu·li~ o :t.41 Mil bO

ııu.nH Jo.ac:Wr dost lkalaıc:oM.xaa ın.ı :!iınt 
l~irn:~ter, {H.kQ.1 9<..ın.·yet n . ....-ya, 23 
('ylüı 9~9 au- LJSı.ıB l ~-Jlarınd.a 

tak!.:ltnı e.vl-e-ı ·lt•t'di. v·· -~ı .. .._: Aı~ 

•ır:enya - L'"4.1İftte.n ha~l ha t:.Y.tık-
1.aftt 31 gOn nra ~·anı :?7 f'ylü!d<' 
<hCıın~tu. Bu suk~ıt. 1Ah.i9k..n cilo .. -
tıı..ır-.yt"l• na ıtllc n1 dtr;.kiol • hükU
me9ıirı. •ullın.arı • l ._., , cn:ulmu:ş orriu>
~üllL"ll o K ~.~,.ııı :ı. (")' t"lıl\.:tı. 

Bu .rılaı:·n a. S..ı\'·'· c t '6 r B: ı ıi .;ı a.::.
~<l:i k \ \ l·tlru- d ı. b t 11, :ı ~ı:."i;. 

h·;.ıi•• "tı cı·11:.d.aorı d:ıh'l oo."'""' :vaptıık
ları 1.!rr !ıı~*'eı\ rlı• \ t ıl nctır ... 
nı11 \1f' V.oııı~v.-..c.n ..,teıe.ı:ı!H' k•Hi.!lr 

«·~ııı~~e t1f i. 
11 Bır·ncl 1~r"' 93!' <i'iıl ıı,4.i~tef'k:

lor Alınanı-" :ı.nut .. Lılh toekl rint •·tod
dt !lik.1:0n ;.ı.-...,n.an, F;n;t.ıı..lı.l)·.ı E<erı•r

br!\l:i~~ b[l.\fl:mıı,11, )'ıı.t\C' bıı-Lı:c: tr-.
riııı·n 19 \ gfı,til ThC::k. :,ye Cüır.

.h,TI"'f...veii r İngilk•t•.p V'{' FT"aMa a ... 
"'"-<la l :d<•rüi g•y~·erı ··t'lıd&f ey. \ 
ıl<'Yt'O tthfı.k; ll'J\.;~W><.W 1u-:,'.Q.l~,n... 

ını.. .. t.t. 

ır -., j e J:aıya, T· ~ı. .... a 'e- ınuUl-

\l'f'k'~ Yır.e.a:acirlar. 

Böyieı:.·c goı.1•p (.;"11fıt·~ır~1~.i. lY1.•e
köt alacı.tdaıca ı:~.'r:ı"t" u-ıl:t•.-;t oldu. 

* Fr.ın."'8ıınt11 :.ı.kutLJrn:\..'lıtı ltH hı-

g ı ·~.ı1C' ı:ı...'°'CIJiLWlı..ı:n QQıh.ı 1 \ \ l' l)i.lfl 

kfeı'k\ı(:n mUın.ki.ı:ı. o1.#tl .libu:ıla ·n:.n 
\.2Çll ~!l a.Kaıb ·:ı<W .,}rı:.an. ilC~n In

gi tlert~ eoal .. nrı L"\>'.Jf' ,ba~ y.-
caicl ı, 1 J1lll~.if'• U\\""(."t...t'll ı. 1'"'-
~- bu bugt.ı ... ...&(\ar ry· ,n c:t bır 

ta!ı.11 n ı.x ... et ka o l;&l\-

1 ·, 9-tO • • ı l ll 7 \n<.le Fuh-
'"""tır M l ıı: ;ıe-ı L~ıl reye ı.. h 
-'tf>kFC eylem X ~' 27 t~1n"" 
n1117. 940 Ca A. lJPfilaı:-.. n, İngılılt•"e 
ad ıaırına karşı m bı.ır \f! tl"D\.:ırnll 
h<lv:. taan·u1JJ.rı. baş. . .ı.rr:Jt;lı. 

2 J<...'yllı 94-0 d:t. B, lf'şik r\.:1.e-rika 

hü .... U.rWJ't.i. i-ıı:ı.lfltı ı• yaııı·n 1.a. dah~• 
qrl'k: taı:·;.ri3 b:r•~ tOCK \ az:yt-t.i aJa.
s·:.o'!t bu 0.('V f't(- yardı ,... l:it !l , ~

rı· '· 
Bundan acr.tre. 940 do 

~apoııyacl.1~ da A.n"W1ry-a, İtalya v& 

orbkıa:r.ı: .ı Iıh,.·er de-\;lt·Mt-tn. ~ ıit·fak 
mı.:aıhe.desı l'lU"atad ,ğt göru,ciıl. 

9-ı-O y!1• bt: ı.r:-cı tı• ıı' vt '."! s.orle ı. -
1f'\'f•flot lx\şv~lf.; I ~I Ç0t. iberla :ı'ın 
· ... • ~~ t. · r ı '.\r Ço•'(·i' İne: te·-e 
bQ!f\"€-k •1. o d 1 

8 b r:nc, t .Ş n ft~IJ cın Alınl'tı M 

dL·ı-ar non &llYiü' gr l . 28 Lilın
c" tı·~ı{ndc- Ce it·1blln' "· \·l•::.& .is
t ona L.ı.r ı.'a. kı <le"\}P.t 6 -a •. r ... '"'1 

h:ı 1 1> ba. ! n~o.:otı . 
2 ine: "fle-~!'n··,n 3 llr.<:ü ~ı..ı• t. 9C 

Fi.ih:'t'r .l\;dolr Hit~r ·••ı'-l'i bir st:.:h 
1ı,-'i!tl 1 ı'l1'1J(' fbuitrrtdu. 6. ··klı•<."İ ~"Slt'İOı 
940 cia ~ı· t\t RUll\eit .4..rpı·ı'lk-3. D.s·
lesik IX-v ut~rıı 'r~ı :3 '"°1~~ ı·e 
Ff.ç! ırlıv~İ. 

20 Fıdncı tı"!t.1.Jrl~ («!.' 

uc u pc..'~ta gı.rtı~J' 

Türk Gazetecileri 
t!ta.xıi cibr-ın ! ta•~Jıollf:t yeın ,\-t~Y.1-

t:c-1D. ıli.auı.hT'..asi!c :rapta.gt -ıa .. t.b&· 
ircıl~ 'f.ı·.,y-v:-. iı-CJ-"l•ttt Hi li t;aq.
ka h9.ı:P:.Bldeı goı"(I ·1 ın dı" rN,-,.., 
ç-.,kr,.f"J,)'{Jfı,:iU., 

Holla~"du v~ &•l~:kw ıh.i.M:tJ·:ııd:.«!"

ları fl'llVla.rrp!l.'"rt' l l iNl'!J i(oşr''l 

939 o:ı tııı h te1<.Çf ~LılöJ'. Fı:ı:: ıt 
nril....fuıet btr rı.ıt;tı'.ce ç"'1.ırı.am. 30 barin
e! l-tı:if.t!a'l 9~!l da So\')'• 0 tlr1· &<rl~ı. 
Fiıı:·ı~he:d~.Y2".)'a taarı•uza bi..613.J~ı gO
cüMü. YE"r.i h:J.ııp 1~ mt:;.ıdaıta ~i.<i.. 

(Ba~ (a:raiı 1 ;,...; '"' ede) 
• '\ ·atanda.<olarH1A biklirı~ir 

Türk gazetecileri E&v\•a o'.eU
ne mis:;f'r ed"Jcceklerdit. 

4 .a,v ,ı::!ıt·i~~" rn.ik3d~f;•Qeı'.') so•1ra 1~ 
u1:1:11 941) <ıa R· Na - Finlandiya 
su~ht~ Un"z31:a~Ci.ı \·~ bu su-t!1 ~·.ta.

aıeou, ~~-ı ·.,.1.,;.. c;htal ha.ı: i>:·Mı OJ: 
gC.ı:ıc k:J.j"~r i1t 'e *' ınlh L'l :ua.hı·
<'.~ , •• u E<lıtııcı • , .. nı.;,..u.y.ı....&ı,·. 
yo'.ı f'" tı· 11>.naı ba ·1 '!~ \>•.ı ye
g~ FL n ur.ı1rC-··~ ·'ı n c>e -ıul-
6:...ı.:.'~ h:.ı ıt«ı <it•\ll't a~a&ı.ı.tiQ h&>r-

r1, A:1n·ı.·· ·'!"3 Jlc !-;..:) .. ,_V·t'1:lt'" at,ı,• i.g, 

~"'H"Uti" h:: •bin h• l~::ı.-iığı ::!2 h'i"&'-

t't) 941 ~~· dt\\".'\fl ('_y~ ;~· g\.l

rlıldU 
94-0. y yeni hrırp~crl<", hll"Jl i~;d! ... 

ıaıı IU>, l.a.-ı~.-..ıria gt•.rl\. l{u ~- l&n. 
1 üzıt:u ~yııun 9 uncu gıı.o;ıü Aı·na..zr. 

a.r N.oı'\·er<e -.~ı.;r c~rund.LiB.1'", J\.yıtJi. 
a.~r~ ı:; iı~e .rgil•zl W NOi"Vt c1.• 
~ ç~:\l'dl."..al', ,,,,...,,.. t.\ll yıiı 'lll3-

lYli Qyın n 111 ·.tıı<t:ı Al~arnl:Lr &.·l
çıki! Vf' Hulı ~d<\va ~T'l'U.7.d« hu,.. 
ıı.Snıi.a•ı4 BV' guu ftt.lQl'8. 11 rn.a
yıHt.e. nıiıit.ı·f!k: Oe-~· 1etl.cr de Bt'\ç'~'1 
V't' Holl.~:Way ... :,'.-'(.,.~.. C')ıtaın.ıı. !.aır. 13 
maJ<~- ·940 ckı ı~·.ty• l.:.!lJe g t"""· 
g'ı!'· hilctıri. ::s n;arw:ıa Belç:.ka 
o -c "• · trdM1 • ılci: . 1 O Hı-r.ic' .. nd,ao 
İl.'lıya lr.l'I~ giru_;, 14 ha3iranda 
Parı.'l tp . .;linl ol6u. ~2 ha-zU·.,.ı "" AJ-

Seyalınt ıvogramı re ,..,_,,,.; 
kııbııner 

L<"'cira 1 (A.A.) - B Yal· 
çm, B. ·alman. B. E'imer, B. 
Daver '" B. Sertel. Londr~ya 
.-asıl olrnıı~lard r. Türkiye bü
yük "~ciliı(i nıernurlarıııdan bırı 
Br'taııova'va l::ey~natta bulura· 
raı- Türk gazetec:IPriniıı la'l'a· 
'ln;yle serıbest olaukl;ro11 sô:ıı"le 
n-.i."':)t; r. _Aı.rzular1 ne 01.du~u hak 
ı.. hda 'kendileriyle isti.ıar~de hu 
lunul;:cak ve bu suret!e bi.t.zat 
kendilerı İı'>:Hlcred<." •kamrtı... 
rı -es!"!as~ndaki programl.annt tan 
2im ed<"<'<'kkırdir Eğer arzu e
dec<>k ol.urlar a fa'>rikatarı en 
şicidctU bombardımanlara ma· 
ruz kalmı'$ <;e\·re'.{.'ri zi\·aret ede 
cekkr '"" halihazırda tal·m g>Or 
.mekte u1an k· taatı g-Oreeekler
dir Tlirlı::y•' bü.\·ük c!çil:ğönde 
bir kel\ıul re,nıı \ aptlaıcağ gT.>i 
i'tmb> rat nezaret:r.de 0c tı:'l' 
kabul resmi yapılacaktı". 

Türki:ve büyük e~·isi, 'İı"!tJU.iz 
gazeteeilerinin :Ba~uharr,rle
rini Halkev;ı-e <lavet ederek 
ke10dilerin! Türk gazeted!eri ile 

2;! llt.uci te;t qıdf' ti Vlİa,\ 

örı.ıi ~ ı .~n olUlıQıgıı 
t·~ b Gı ln"llŞ, Afr '·;a..;.ı" 
Jı•.ru bp ı·uzı~+· B~ro.ıy:, 

!Ml yt}• 1k111rj İtitt'lU!ı l"L"t' 
<1Jşmuş, 

:!Z na~ 

Tob: ~.!.k ~~l ~. 7 ik .r.ç ou1·Jl· 

C- .,p .. n.gr ltAef" Bi.t ~u yı Z8<pt. ve 

iş,ga.1 t'.V eııı ·~·(•rOı. 

Tuıt. - RJlg.a i"tl. -r syonı...r.\ill 
lR ~ bat Y-4l o 1:-.~. ı . \e 
ıt:,lyoo'.a ın be. k~•ıiaııd .. ~ı a,,,. <"-lİ ı -
t'ptkı•'!t'l'ilKJ'tl fl(••.rn flln ı lP ...,n:Aı 

d..ı;-.c (.. n-e a:n~ o .. ..:iu 4 :'1 'tll 
c.e l"")gıJ .... ı .B ... .o.lir .Jt.Lı ""at'-
.)f". J !"tla Y .ıgo.>I :o ada 

ı o ldu. 
Sı"l-artı:,.a ıı~- z 
25 -ıarıta 

ı ı r 

yada k b.ııe 

n ıs:cutll.~ Al re. ~ rı. 

i.1l&ı:ll"'ttla b<. lao a <.J -....; 

da S • · 'llk. d <.i ı; r Y ~vy da. 
Bf'lg. liıd, .1\. .... taoyyarel~ ·, bND 
b;-İ;dıma.:11 rue yatı}ü, )1lu.iaoı. 

Nıhayet 17 ılJ6:111 fl41 de );·ug.)._ 
laı\rya oıdusu te.s tr. o".tiıu, .r:,gf' ne-
n "zincııe ALınanJa-r c; l ,l de başkaı 
·ylUl oldalaı·ı·u rr.ay ~yı ı;;rui;e 

ı~ı-·a ııv'.-e-ı-· er 

18 JI.oız:i·-an 9-tl dt• Tur" - Alı .ıı 
< o~tluk ~1rae..: • · c:n.,;, • .,2 h:.ı-
1 ıt-an 9-t l c.""le A 1 tın R ,.yay.-
t .. ~ı.a1&.. ''le şa"k se.fe•· b:tş1a

ın11h. 

9-ll )'I l 1,1 1 l.OC kar 1. y ,\Jl" 7 
~JOe J:ıp 1eyan.1n b k n 1-tl z11no1ı1.ki 

:ı z Bı!"C";:; An ı ... aa. 
~ gL'"'Qı. ;\Juha..'X'be ülı..._ı, t. r-
1ITT. ,;:M>. a;:.·eot <ı ~· lrd 

193!"1 t· 1 ı1ı 'i> r.111 ôn Jt 

;i.l)ı r:l ~ 

bu gun l'"' '~ 
r e :i ,. 

gı•,ıı 

s.ıne c.aı ı. hJtd<c. Jıi, •lı.r• alaol .('I \O.ıt
ı.ur. J-Ja;b n şıQ.lcV:>t \:(' dı•h tlti r, hır .. 

(>;;,,._._,, .. ,.~. 
+;o •• L"ıuıı 

!kl.t', ı--erı..le~ \ t t..ı ~ Jlco. nırı. tılb. .. 
UatTuı za:v..a. n b· l oıt:rı'.ly:lll 

"l3;ı.o.o' 1<,·ın l~ lc1n d\On.V.otda tle

\".J· 1 e..tı€'(.:e.& ı. k .\·tf '~ te ... o t etrrfk 
ıbl(' ~f"hat eıt ce,g lcitr 

H. N. IRM.4.K 

Ruzvelt nutuk 
söyledi 

(Ba~ tarafı l inci . alıilede) 
D-.•n 'l~l'•n <"1.ibıne.. ~rni-z.',erin ü.1;t ~ 
\"e gVk:Lc1·" h.'~! .... nı oıac-~ •11. Dılnya-

:Y1 -kor.kw l>ı • e'"'-ı·~ıe su<ükı,<t.ıııe 
~trye.u f8i,.Jt dc-\·lt>tlt.:1t1t-, l:f r-.riyl'' 
r.. .... ~.-ırıa ~ı:> -bt-r ~°J('U ,~c harp 
ııeden blor dt\ le1U1 t.ık'l'in gıv.:.-t "'r"'ce
~·z. B ı zarr de ~·ıı; \z.~lc:ta dı:"'.t}
di ... > De::" ~tir, 

Ruzve h in ecnc ılar11 h it lıı 
Yj.'.'i 1 (A.A.) - &z...,. oomi • 

yetini'ıı ~·üziiır>cü y lıdi:~ü mu
n<l'.'100-etil Reı~ Ru.z\·el ec-zact 
Ye dııl<:ıı.orlaro h;ıUp ctrr is \"e de
ımlstir 'ki: ( 

• - Şi 1'.ıc!!kıi J:-~'"' a muh.s.rı.1ıe • 
len w dcr-.iz nıa.1diyıııtı ağır ka • 
yıpbıcla ye,pıih~ıor. Sizin ya.rdı -
ınnm7. bizim için büyük oh.eak -
tır .• 

tan:.jlırı<cö'k.ttr. M.ıan:f Nazı. 

iM. Mut!er, k&atn mebuslardan 
:MisS Meıgan İ'nyd Geoı~e. İn
gitlerenin iki eski Ankara bü
~ıük elçı;ıi Sir Percy Lora:ne ve 
Sir George oiarak, ayni zaman· 
da b. ,\xı:ıc İngiliz müe;ı;e.eleti 
ile Boys Crout'lar, Girls Guides 
ve kadın grupl3Tt rnüme~lleri 
hazır !bulunacaklardır. 

- Daha yarım saat var ca· 
nını. 

- Ya d<Uıa &nce ge!Jl'i;e? !Bsık 
'bır tramva.v geLryıoır. H'c olmaz 
sa onu bt>k.liyebm. Çı.kmawa 
gı eri:ı'.. Arifi uykudan kıı'dırı

rız 

BiR PAPAS UÇTU ... 
mantar heyecanlt haberler \ <!t'

melde meı;hur bcr g<ı.Zcle had;,. 
>eyi yazmamı~ olsaydı d:.ha da 
()rada kalacak.Lard ı . 

·Fak~t T.ina o ı-.uııvayda ıdi. 
ndi. Gayet saki•ı gelıp e!le<•n.i 

sıktı, otomobıle <Jvı?ru \.~LoıJıo.. 

Jer. 
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Mösvö Golder, gazel<'de kızı· 
rın k~tıgıru oktiyunca, el!erı;e 
saç!ıı.r.111 )o!mağa b \adı. Bır ta 
ra:ftan ua 

_ M~!tt...-oldurr . • !a'hvo!dum •• 
Diyıoı<lu. Muhb:r sı;.dık onu te 

sei1ye çahF.fO< içıı'Öen de dı..
şü.nuyordu: A) n · traınV. \ a cıe ııo

s ~14. P , eı ctf.na ba· 
kmd.ı. Ge11Ç l1ız.ıa dehk.:ıınlb" 
goııı.n<:e c. lara doğru .ı;-rudu. 

Tiııa ıl~ Papıııın re~ kle ı sap· 
rı olmu tu. Fakat C.:aLat•s. 

O, dtye rt••aı, ne haber 
Ş.. C'föndi? 

- Guzellik Ne ol~cak? ise 
g idi yıo ru-z. 

- Şımdi Jıu 
rl<e.ırlc 

recı• •u )"&re 

erKe d n• 
~ .. lım R JV~k

pas.ıpurt memu-
uın 

Sahi 
k da la~ 

i<I )O tar 

ı• N te.;a ' f' Ar 
tay.ıyre Jle Alına a 

Gel, o :QlllQa ile ıı.. 

de gııtürelun. 
Po~ıs te "" n ,·.,.o, k;.şıl.ıt o· 

lan o tem b. c.,nıfı , e harı:K 
Ntı\er 

Fapas ik T an n y , r. 
n.{; su :;.ı 1 p-ı1 Şnrıa. ne e 
n~'e• K.Oıf'\.. nrta-rd 1 Bu ·r 
kıtıının ııç ndc en a ne 'eli po
lıs, rorn:a dii, P .. 1ra"S't, Bınsı., it 

bır pa. a n u. ~ de ~-ekt.ig 
bunıc zahmı-t , e!<. son dıik 
k d lıır ç 'nama 
-tuş r ) ,<lı.. 

Tavyar 
• 

r 
- Sarl')er de · <. u· 

b r biır<.k •"m;ş. g u ı; ı,., k 
),)elm. 

_ Eş) aları fr i;rıı ne ) ap'.ırız? 
Ot.cınJbi! durunca ob, ''.ılz 

~dic p;ısaport!ı:.r kend!s.n.i bu 
ra) ıı. ·aaclr gc·ı.rcıılere m .k·l)c. 
le 01.sur, dı) e .aldı 

S merak n cyın z Bı:ı: 
her , > v p: ır, ta; yare.ye yer 
<i , nri Don w;t doğruca b. 

n r dersi" 
<> n oo.c" "' aba.! ıı 

.e~ ec ... n'a st ~ 
o r, E.n ·ıe-r a

.end.k r 
am n \ v<e 

M ar c: ayrı ı 'll 

B ' un. uz, dec 1' daıo
nr hare et ed nu7 

porllıı.rı z 
ıle Tu .. ond ; ru; ı>r 

[ 

!ar. İ<kele. TayY~re 
Or'ınxian !başka •kı ~ da· 

ııa •~r T.na, G ltı\i ıYann ba 
bama \'>enrsır~ dı; e b'r ~ektup 
uz..;t 'or 

'Be a ·ıKa. ll<>vccan 
iB,og zın her aakıirn deg _ n 

bır "" iıkll> olan u,ıın~<o ık< 
kopı.k u "rakl ta """' 
hcıva.ar ~01. 

Ltanbul v k r ' .,,, 
şu har• k Mınare, er bırer rda 
işareu iki g.l' e barr:und 
kolan salı ('Sgll\1 1:ı nışler gı-

( bı 
'.Mı...."Ihtr aJı 

Ber o en 
r h .(1 r ı• ..Zıl gc ı~er, \e 

şayet ö;!lc uzer c;.kan v o za-

• 

- Krzını bu kadar se\'<l.,Jıni 
bı.'..mE'"Zd m. Ne şei:kat!i baha ..• 
Halbuki iş !hususunda zerre ka· 
dar m1!-1'h:>met.i yoktur. 

Sonra yüksek sesi<'" 
- Müteessir olmann z !Mösvö 

Golder, ı;tmdi tclgr:ri çeker, A· 
tina za tasını haberdar ederiz 
Hem ne de olısa bu Papas canı> 
var değil va ... K:zrnız da 'bebek 
değil •. 

Gollder söııiill'IJ kc;lı. 

Hayır .. hayır o c 1'ctt me· 
Tak etm!Y'Orlltn. Ya tayyare d-ü· 
p bıc şey o'u:-<~ 

{Devann v ar) 

SA.YFA - ..t 

Mısırda Alman 
taarrnzu 

(8a:;maL>l ... den devam) 
sa Alm anların Orta~ari<ta hnp 
etıneleri. ınttke-'1: ve ~İ"ln al R us ... 
l·astnda bir iı11ıh a hc.ıi'bİne giri.~· 
ınc-lerine ın;l,11.i olt1nıa.1:, Rillı ........... 
Alnuuılar hö>·ie bir ' azi~ oık heıa 
H.u~ -ordusunu iın ha ~l"hiluıe
yi hem de İngilizleri Ort• 'e 
Ya~arkta.n atnıa~ ı fır~at l•· 
la kık; ede ri&. H ullu u i<:i udir ki, 
.Roınn1el taarruzu ı.;tt·<·el 'ır
kafi ,..,tKt"li hır mahi~ et a.<1.,..; 
İ<;·filde bu lun u! o~a K atka"' ha· 
rckitt ı bakımından da hu.~u ~ hir 
ıu~n.a t.ası J· o r de1t1t~ t ir. Bu ıa.k
di rd e Sta llnıgorad ı n dU ... ın~t ilr 
beröıther Alınan o rdu:-,;. <·t•ıı.uba 
doğru harektr deunı edecek, 
:\lı~u· taarı,n.ıuntl nıu ' av i oh.ıraık 

Orta~rk taarrı.rzu n u kU \"\ t:cft·n 
file ç ıkan.-sak gaJrc l in i gi.i.Ut•ı:-ek, 
belki bu ara.da jaıH>nlar da ken
di hi. >r n· payları dahilin1le ha
zı hareketlere giri~eceklE"tdir. 

Bu itibarla, Ronınıel taarru
zunun inki.:-.a.f>na ın.tfıaren ktır·ı 

lırr hükme varma!.. bu kada( 
<:apra."!ilc \ e .karı~ık ihtiın.allcr 
arasında müşkiildür, }'akat. her 
halde Almanlwrın 1942 ~ılı i~İ:ı
de ve 1913 ilktıahanndan om·e 
Rus~ ada olduğu ka<lı>r Orla•ark, 
Yakın~ark ~imali Afrika ye Ak· 
deniııde kt"i ııetice almak 
\ e Hinıfo,tam japon~ a ile bir : .. 
rada l•iç olma~ teerit c-t~nek 

emelinde bulundııkla"ı ınulıak • 
kaktır. 

SUKRV AHMET 

Başvekilimiz 
Erzurum dan 
Karsa gitti 
( Ba• tacalı 1 ind '"hifrde) 

A ·:ı:a.nı .BekdL.\ '-' R ı.;..ı t 

fındaıı Halk~vinde 
'i5 ki:;...lik b'r ak a 
rilrıti~tir 

a 

' e 

BP zi~·a!<-ıte s~·,,({ıy~ He 
:;Ciyled:gl bir nutuk!. ~·;ıı.i 
Bas-vekillerini \'C onun ~a) ırı N.'· 

fi~1aruıı Erzllru nlı.ı,:,ırın a 
'arırda görmel..t,n mütevel!it 
me9e-net ı·e S<>ı·ınçler:nı aıi at· 
m:~tır 

B•şl'ek.l Sar:x-o;:lu •1 n~ı-
ka \·erdigi cc-vapt- d nıi~br ki· 

ı 

~Dün Er.cin.canı bıı,g ı 0 Er· 
zummu gördiim. Bu "\ g~m 
herkes !tarafından ~·· • •ıı:ı.:.ı 
lhatırlıa.ttığı gibi koııu~tı.~~n' ın 

sanlar da bende hakiki Ti.ırk 
kartalları du)-gusuııu uyana r· 
dı. Bana .g&ıerilen canı. sevgi
lere teşekkür eder ve kad€lb..mi 
~u k.artallar ..erefır,. kaldı.rı-

r:m.> 
X"emei<ler wxıra Erzurum mi\ 

li oyunları oynarım ' \e B""-ve 
kil geı:çleri tebdk ederek ı:....zel 
birer Sf.<>r olan bıı e>yunlarc 
herkes tarafından ovnarunak 
suret.le tanıinıindeki fa de <" •• 

"iJret e~1e~~...erd.r 
BAŞ\-LKİLİ.S lli fT \ ~o•:tı " D·\ 

DÖIOJE.~İ n 111."LMU. 
Ankara, 2 (İ'k.0111 mlil'..ıobir.WıG ~ı 

- AlıdıaLın 1 a!ürı ta g..> e d ,;11 
v;tavetlerinc:ie bir tetkk f.Pya...'ı..tıtıi 
yap~ta u'.aın b:a~nekllrnııt: ~ ... ru 
sa::-~u hatla soouna.a A'fk.:>.r ... yı 
d6a:ı-ecl4'W· 

Jl.'-11\<"EKİL S."tlK llo:.T ' 

· SHı~ 1 ( \.AJ - ~ b-
il a bu stha.h saat ~ do 11, 
ı:indıe O!lf"'.net.aJ C'.~J' \;.o 1.J<;'Wfıcil 
u'l"kl.lnl müıfıe\if;5 Nd ~;ı &xıeı, Erzu 

rurr..darı h11tt.!tct,. •TJi l<t-d"'· 

Yo! ıta Iıtıoıa Ka <leı g ç ri< '>n 

halk -.·~lim<zi • .ıı:,..ıan ı w b>
,-ım s.z-<."OCM'yti. l>tr b~ \ f't1.' r 

tir &qı':l ~il. bıır:ı.da. halk\t 
k-. oo.h:rtn nı•.;r•(loraı.ı o 
n~t ~~t:r, B'1!"oii11Qil.l so•a 
yol.arına OOva.f!l Nr ~ ... 

E~31. 14 do O('th~nı ~ S-t' • 
,,.., dı.,ınd;a a.lı: ·rı \ ~ 

Dk, Jtı.or•iiAıttı k:ıı 

k.eın ·tl '-i. aro:ıa ... 
t {lalkı.n 

.•ıa.t tı .. 

z·rl&.n~ .. n orta ok.J a g Tk 

lea;,-e -ti: ncl:ı.T> h21 ' 

y<!nıe,'nde bu""""' 
şa4..; g<>ı=os ~r. bu ey 

.. 
1 

ve mıl ki n~ ~ er '\. :\ tY. t ne-
yi görm~:('l'U ı r BaŞ\ tkıi L- al 

t 6,30 d.'.l Kars·a ha ı f'k"ct C' ·nEl r r 

balyada 500 talebe 
tecrit kampına 

gönderildi 
İt.> va hududu • ' \. \.l - R ~· 
Orta mek h I& b ı<>ro. ,6 t 

-rı 01.1 uZf>'te !'100 n rldcııl l JıO-

lıiaua J3 tc-vk. l ('O. ıı6 \~ t a, 
bil' tJ. n . .. :Gıd:z ı.:a rr: 1 r. goru... t 
tT B-..tq.' a-r.ı hı.'ı• e>i•e -wb~ 
t,u. v.ı;ı.o:1· tan S 1~01...1'~ 



Ankara<la mu.kim :mimırr H idal t Çelik namı digeri llırantın 
muhtelü borçlaundan el.olayı nıahcuıı olup bu defa Muhlise 
Yij:itt're olaın 3645 lira borcundan dolayı ~atrlmasıua karar 
,..,,;.len Kad..köy kansı Eren köy Sah:rayıcedit Bağdat cadde
sirulc kain .l\Iİllrimah sultan vakf....ıan bcrmucib1 kayıt bir 
ta:r.ıfı Yusuf İzzet (paşa) \C haremi haDJmın köşk ve bağı \ ' C 

biır tarafı yine müşmün.ilcyh anın uhdelerinde >bka eyleclilderi 
gayri c~ iiı'a2 bağ mahalli l>ir tarafı Artiu. (efendinin) bağ 
mahal-li t~raiı rabii Bağdat caddesi iJe mahdut ve tunaımına 
2297 lira 50 kuru~ tak.d.iır edil mi~ olan aşağıda evsaft l·azrlı es
tti 21/25/28 makhip kapı No. lı halesı mttrirk ve halı biı- dö
ntin1 araxinin OOrçlu Ilidayet naıını diğff'i Hırantın ~~a.Tt hisse~ 
sinin a".·ık arttınıı..'l ile paraya ç-e\rilmesine .karar yeırihtıjştir. 

Ga~ri ıneJtkulün e-ı.~fı: 

(i:ı~ ri mr.ık-ul asfalt ve tra m~a:,- yolu üzerinde olup c-ephe'.Çi 
9 metre ,.e derin~lgi 92 nlt"trc ohuak üze.re tanı:lınL bir dÖflü.n1 
mtcl«ıl>ili olı>n 918 metre mıı rabbamdan ibaret halen metrtık 
n hali ar&adır. Cephesi ,.e diğeT hudutJarı alça.k du,·a.r üze
rııı.e t.ti ile ~bdit edilmiştir. 

1 - işbu ga~ ri meııkuhin arttırma ~ortruımesi IU/9/1942 
ıa .. ihind,.n itibare.n 941/2307 No. j)e Üskiidar iaa dainıo;inin 
muanoo numaru:nda hC'l".ke si., göl"ChibnL.,;i ~in açıkttı'. İlan.
da yazılı olanlard:n\ fada ma h'.ımat almak istiyenlcr ve işbu 
:aırtnam'"l i ve 942/2307 d0<>ya nıımaraıoile ınemuri;.etimiu: nril
m.,aat ~t.melidir. 

2 - Arthrma~a i tirak i~in yukanda yucılı kıymetin yüzde 
1,5 nil<llttim.de pey ,·e~· a milli bir bankanın tMJİlıat mektuıbu 

tt>vdi edileroktir. (Madde 124) 
3 _ Jpot .. k sahibi ~kı<'aklı Jarla diğu aliıkadala.nn H iırtifak 

h•kkı sa·hiplerinin ga~ri menkul üzerindeki haklarını husu.sik 
faiz ve ma'.Yr.'.Ja dair olan idd ialıwın• işbu il3n tarihinden 
itibaroo 15 gün içinde evrakı nıiisbitckri!e birliJ<tc mcmuli -
yetimi•.e biklirın.-leri icap rd er. Alı:si halde hakları tnpu si<: ili 
ile sabit olmdıkça ı.atı~ bedelinin paylao;nrns.ından hariı: ka.Lı:rlar. 

4 - Giioiterile.n güooe arttu ma~·a iştirak edenler art1ırma 

şartnam<"sini okumu~ ve liizıt n1Ju ma.lümat alını~ \ 'C bLuıJarı 
flamanırn ikabul etmiş ad ve >ti'baT olunur. 

S _ Gayri menkul 29/9/19 42 iarihi.nde Salı giiııii saat 14 
den 16 ya kader Üskiida.r icra ID<'mnrluğımda üç defa bağırıl
d»,."ian sonn en çok art!Jr:ına ihak edilir. Ancak arthnna bede
li mUılıammen kı~·m..tin yüzde 75 mi bulmaz veya satı~ iı;tiye
run alarağın.a rücba1J1 olan diğer aJataklılar bulunup da IH?
dd bunlano bu gayri menkul ile temin cdilıpiş alıteaklannın 
met'mt.LUndan fazlaya ~ıkmazsa t"n çok. art1ıranın taahhiidii 

baki kAlmak U:wre artlR'ma 10 gtin daha tt-nıdıt edilerek 9/IO/ 
1942 t~rihinde Cuma günü sa at 14 den 16 ya kadar Lsküdar • 
kra memıl1'1ui,'1J odasında art tı:rma be-deli satış is1'>lt>nin ala· 
t"ağına rüçhanı <>lan diğer alacaklıların bu gaFİ nıtnkul ile 
t.emin cdi· mi~ alacaklar• mor mımndan fazfaJ·a çıkmak ')Urtile 
.., ~<>il arttırann ihale e<lilir. Bö) le bir bedel eld<' Nlilm.-zse 
;haJe y•pılmıı:z. \'e sah~ lalebi dii§'<'r. 

6 _Gayri ~enkul kendi ine ihale olunan kimse derhal nya 
veril.,, mühfot i~indc parayı vernı"7.l!t> ıhale k<1ran frsholu11a
rd< ""ndisi.ı>den evvel •D yüksek teklifte bulunan kiınse anet
..H.ş oLcluğu bt>delle a.lmağa razı olursa ooa, raıu olma:. ve) a 
bıılunmM.Sa hemen 1 gün mıidd etle 3"'thnnaJa t.ık3!l'ılıp en ç.;k art 
t•ana ihale edilir. İki ihale a rasrndaki fnrk \'e ge(l'll günJcr 
~iın. yüzde 5 deo hesap olunacak faiz \e dığer zararlar aynca 
hüıkırne bateot kabnaksırzın .,,., mmiJet~nizce aJ..,.ıdan tııh. iJ olu
nur. (Madd.ı l:ı:l) 

7 - Abc.ı arttı.nna beddi harkind.,, olarııdc yalnız ıapu f.,. 
nığ banııw yirmi SE<Deliık vakıf bviz bedPlini ve ihale karar 
puilarııu \'enniye mecburdur. 

Müterakim vergiltt, tenvi rıırt TI! tall&ira'( ve tekliıli)e res -
minden miitevcllit belediye r üsımıu ve müterakim vakıf İ<:•
re8i aluey• ait olmay l]I ulbr ma bedelinden tenril olumır. 

işbu gayri menJuı.I yukama gösterilen tarihle Üskiidar ioera 
memll!'ll1ığtı <'ıdattında işb1t ilin ,.e gösterilen a.rttınrıa ~artna • 
ıneH dairesin.de satıl~ ilan olun.ur. !Ml/2307 

K TASARRUF 
HESAPLAR! 
2 fkincıteff 'n 

Kt:c;idesine ayn 1an . /. /.. 
ik.ra~t )t'r ·::~~\'. 

1 ao.et 100-0 liralık 

)\'\ • 600 • 
2 • 250 > 

'. H • 100 • • .. 
~ · .. 

10 > 50 • ... ·. 
40 > 2.5 > ... 

~.' M > 10 > 

. ~. ~;.··. 

Snh;bl; E. J Z Z E T, Ne,ri)at 
Basıldıl:ı ;ı.er: .soa 

Direktörü: Cevdet Karabil,ı:ia 

Tel,ı:raf• Matba~SI 

ıK.DA~ 

M. SABRI AYKAÇ 
- -- -

DERi ELBİSE DiKiM EVi 
Her çe~it deriden palto ceket ve balan 

maıntolorı u~ak ve av elbiıs.,leri hazır ve 

.asrna .. rla..ma yapılır. Anadolu m ii ·tcrileri.ınizin sf-parişler·i 

nnıı gör" muntaı.am <>larak imal edilir. 

Sa, ın mi>teahhillcıre kolaylık gö sterllir. 

ADRES: Galata Necati 
Bey Caddesi Numara 
49 .. 51 Sicilli Ticaret 

27928 

arz.u1n. 

ADLiYE 
koridorlarında 

Günün tenkitleri 

Z- EYLÜL 

kömür Alım Satımında Rastladığınız 
Zorlukları Haher Veriniz 

Tozlu, Islak ve Eksik Kömür Almayınız. 
Kömür Fiatı Muayyendir. Fazla Para Ver
meyiniz. Sarih Adres ve Müsbet Vakalı 

Şikayetleriniz Derhal Takip Edilir! 
hareketiniz kendi menfaatiniz icabı 

1942 

olduğu kati.ar, Vatan borcudur 
Müracaat yeri: "Ankara ve lstanbulda,, 
Türkiye kömür satış ve tevzi müessesi 

(iJaş larafı 2 inı:i salıifode) 

.bat eiliım~1:i Su;çun cezası ka
nuna gür€ sanhtı, hakjm mev
'2'.llata uydu. Ayni ztmanda suç 
!uya 20 gün hapos cezaS.ı tayın 

ederek tevkiıfoıe kıırar verdi. 
IB'u ce:ıa onu "'."inde> yatımıa

ğa mahküm etmek gib: bir şey
dr.' 

(Baştanıfı 1 i11.:i sarutede) ı 
ralini sürdü, bu arada ~ad'fazam 
Mı1"tafa poşayı da aızlett; ve Ro- ı 
OOsa gönderdi.. , llAKAÇllANEJJ.A~J llORllOR 

!Bunu ublıg ederken sordu: 
- Sen:in ooy~dın (Lüzı'.ım-

suz) du değıl, mi? dedı. 
Adı Necati olan küçük dPli-

1.kanlı sevmcınden sanh.oş ol
muş llı.c ta ... ırla başını sallarlı: 

- Evet. Lürumsuzum' .. diye 
ıınırıldandı. 

Artık dünyayı pembe goru
yordu, şa:Jıri.'ıere rninn•'ltar ·r 
gülünıs vi~le bakıyordu Yürü
dü, merdiv~nle;ı-e dogru gitti. 

• AYŞE GÜL 

%/91190 (.'ARŞAMBA 

7,3() Prog:raın ve mevn.. eaat il)~l1ı. 

7 .32 Ajaıııs ı. lw rl \'" 
8 30 Mti2>4<: 
12,3i1 l'r<>gfıl'fl} ve JUC'g'j\" aa.at a,.o.ı,11:.ı.. 

12,33 Muıd:k: 

12,4.5 A.ı<"$ hobeıleri. 

1330 M"ıil<' 
18.00 J.l~ın ve ır.l(--m. aaat s.yı.rı. 
18,03 ~\ourl~ • 

1845 Mü~ 
19.30 M«ırılı :O.·t s""1 a.ııı.n ~ A-

;.a~ heben"!<ri. 

19,45 M~ 
20.lS R«<lyO ~ 
20.4.5 Muz.lı 

21,00 K<ttj,J~.a. 

21.l.'V ~1 ırıv Sarr~:ıla'r. 
21,31• ·r~ın~I 

21 1 5 ~iia:.K 

22.«0 Jııtı·m l Pkd :saat ~ı. Ajarıe 

MF,NKlJI, SATlŞ İl.ANI 
Ü.•küdar icra. Memurluyun.

da11: 
'Mahcuz olup para,ya '>ffilril

mesine karar verıl€'11 lbir adlet 
altı, üstfil par.a kasası ile bi:r '1-

d<>t 500 kılo !artar M. D. mar
kal basi<ul ,.., hır adet halı ı;ec
carle \'e 6 ~det j:pek (,'Orap ve 30 
ç:!t muhteliıf ~-orap ve 35 çift 
küçük ~orap ve ikı Tophane ma 
mulatı oturak t..Tı;ze ve on bü
yılk kavaııo:. \'C 3 musluklu lro
Jıanya !'ı"i~3"i \·C" 2 teneke zeytin 
yağı ve bi·r teneke Uııµ yq,:la
rının 4 Eyllıl !H2 Cuma giinu sa
at 14 de Bo tancı İ\'l'rf'nküvü 
cad<lesınde 9 No. lu b:ıkkal duk
kirn i önünde açık aritımı.a :li(' 
.>atıl.: ca~ından maıhcu2 eşyaldr 
rnu~ammpn kıymetinin '-: 73 
ı;:;ni bıılmaciıf:ı takdiıd~· ıkincl 
art '"'aya bırakı\ıırak 9 Eyliı~ 
942 Car~"l'lba gü11ıl avni verde 
_.,, avııi saatte basl:rm3k Üıxm' ı-
-kincı arttı"Vnasının 

ilı'.n olunur 
yapılacağı 

(!)42/317) 

ZA~?İ ~ 21:l Q,ci! A:tyı'ı •BJt';'~.., 
.~,, dwıiı nPWri.inı' ait İstat~J:rul 
mmtaıira-n hn"2:nı ıieıi4::l·j(nlıc·n a. <ll
grrr. 80903 m} ııı rr:e~ ha ,.ı.ad·f':lr:ıanıc- 1 

t•\nı z:ı.y~ t t.t:.rıı, yf.>ru:tn\ C':k.2·ra.ciliğı.ın-
. -hük.rrıü oiıı~ iifı.n t'(iıc.riın 

M.ehrn .. :ıt Yıldı.ı 

r 
Kartallannuz kendi t"J>rak· ı ı 

lorımızdn, bizim lU\·aların11z- • \ 

da, bizh11 tohuınumu:ı:l;a. iire . 

melKlir. Kaıı<ı tlamnak Bl}kiy le 

çırpınan on bini.erin altına b;. 

ı·er motör sü.rmekttı hiçbir 

zorluk çekmcmeliy iz. Bunun 

için iç;n Tiirk hava kurumu

-Da yar.dun \·azifeınİzi daİJt?a 

hatı.rda tutalım. 

• 

Ahmet R<>fiık merhum ·ilim- Kız - Erke. k HA • y 
lex '"' ı;an'atkiırlar. eserinde: Ana -ilk 1 
•Pn~aııtn azı; farda servet birki
tirn1t..o.s;nden d-oJayı idi. Pa~anuı. 
~ekiz ay sÜ'!'<'n sadareti e~natııi.JD

da yedi bin kese servet cemey
lediği iddia olunuJordu d;yor. 

L.SELE Orta - Lise 
lalılı - Yatısız 

Euna muJuıl>il Vergcnn"' lıa

trrnlarıııda ~öyle ya21~·or. 

•Paıralarınt ne.rey• sakladığı 

bilinmediğinden hizmetcilerin -
den bazıları tevkft edildj, lddin 
edildiği kada'I' büyük bir .enete 
sahiv olduğtmu zanuehncnı. E
vinde b~iı şey bulunma.ıı; ar
Jut...ında bHaklığı borç i6e çok 
biiyükıür.· 

Mustafa pıL..,a dahili emni3·et 
bıdmnından bir\'Ok icraat ) ap -
mııı, devletin mali va>.İJetini ıs

lah etmiş, zira.ate önem vermiş, 
kendisini padi§l>ha. sevdinrü~ti. 

•Buna rağo:ıen aı.ı:lcdilmesô çal • 
dığ ·,·a şfrp·lıe bırakmamdı.tadır. 
D;a,..,,, Babııiliye gönderilen hat
tı 11i.iıı.1ayunda paşanın ihnıal • 
cilij:lııden bahsedilmesi de, az
line sebep bulunarnama~ı ve h.ır
.ırnzlığııun a\ıkça Miylenmd< is
tenıenıesinc delildir, çiinkü Muo;
tafa JH1Ş8Ya yegane isnat cdile
mi cc~ birşey "arsa o da İh· 
muldfr. llfın.taJa paşa sekiz ay
da yedi bin kese sen·et t.opladığı 
için aq,Jedilm;şti ... 

Peki ba paralar n<' oldu?. 
Para yenir. Bir çok adamlar 

paray> biriktirmek için değil 

yenıek için çalarlar ve çaldı.k -
lıtrı baMe gırtlaıklarına kadar da 
booç ed..rler. 

•Cebinde on parası yok, bu
nun neresi hırsı<L?• di)'·e riişvet 
a.lanlara acımak \'eya rii~et 
aldıklarına iııanmaınalk doğru 

dei'il<lrr. 

B'.ÇKi ve DIKiŞ 1 
YURDU' 

Anna P~çaropulu 
A ı.ı 11H>.nede•1<berı JCrayı f~fıı;Jft

t&.hr. Bu ntüddı·t· ıı.arf~ı t..a!ı•
t:ııEdffı hı~"ıbıı·i :,mrfınd:a iıb.ka kal
n1a.n;~br Yurdlln '"·e-~(ıt.Jr cHp:o.
ma.Iaıı.· Afrı.aT'!!/ \'<1..-iıh•tı tüıraf1n
d<1ıı ~ (.~himı·kt.edfı. . 

Pa~:nıi<•ı b.ı~.ı ~ gl!'f:"'. ffaQJ. 
10--17 y'C ia>.d:lı.." kayıt nnrQrr.ı.:

}l•.sı y~ı.pılı.r 1., J.:yJUld-e- ~ı-::.:1t"rf' 

~~~.an;.catJUr. 
Adres: Ga!a.t.a~-~.,Y Su ılıt.'orazi 

\ı;".:.tl!, m.ın~ra. 16. 

DOKTOR 
&alız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
OAHİLIYE MÜTEHASSISI 

Dirnııyolu 104 
"'""""'..-ne şa~l!rrl~ ı,5-6. T•l !!3~S 

. .. ,,,, ., 

TAKVİft'I 

Eylül : Çarşamba 

1361 2 1358 

l-Jicrt Ru.nJt 

Şı\BAN Al:!'lı.sto~ 

20 20 

GUn~ 245 
Ay. 9 }hzu·; 12.0 

t: z a n 1 1 ·vn~ati 

Vuk:Llc>r n• s. D, • 
(..1un('ş . 11 46 6 28 
Ogl• 6 32 13 13 
ikindi 10 13 16 54 

Ak!lam 13 00 ıg 41 
Y<.ıts. 2 :MI Zl 18 
inlf'~~ 10 00 4 41 

DiKKAT: Ca7et' ye gOnderi.leı.. 

e\'rıtk cEri \1( r•Iml'z. 

1 

Tıı:<hf> "aydın .. b-"..ış 1 anrrııs1LT :E!iki taie~nJn Ly!Ul.ün bt-şmı 'kPdk 1..aıktiJ~!'IJlı ya.1.1rar;\t kayıtl.1,·ıru ''t•nilem<'lt"ri 
!Eı:tın~dır, Sınır but..ınter.ı· ıtrY..ıhGn. arı.ncı 31 Ajhı•tos Pi'lznrtı"..CJi, Lı.st' bit1rme hntJ.h;;ıniarını:ı 8 l.)·JUJ Salı Orta k.lsırn 
r1!'ıne ını1.ıhanla.ıın:;: 10 E;yJOJ Pt~, nıl>e ve olf!,ımluk ıın1ıhun!.a.rıru:ı da 24 Ey]Ol ~f.'mbe gilnu b. :ın cakl.':". 

l '1tıl ıı.<....,at ht"r ı;un 10 dan 17 ye kadordJ.r Ecrsbl 16anı ıl:k 1!ı;nıfleırd&.D başlar Gumh.rrJil Wld>e ırt•lı:t{'b n hU!usl 
vt·saıt.yl<" n:ık ecti. r TeJe!on, :t.0530 

~--------------------------------------rr1 
VENIKAPI - s. NDIKB R U 

M. CAKIR G ZINOSU 
1 

MüşterlleriD""vilki ıs:rarla"ı iıı.t•rıne Tür-

Hamiyet Yuces es ve 

bestckt.r Salıôllıattin Pınar'ıın 13/9/42 Pa-

zar g(ınü •kşarnına kadar seanslarına de-

' 

""11 J?UZf"l iğin - f n -

bın11ei ,artıd!I'. 

ı~ lll .... 
111 

........ '.·l!JYl .... ed .. ece .. k•l•e•n•·n.i .. b•ı'•ıd•i•n•·r ............... ..ı PETROL NiZAM 

TÜRKiYE 
ZiRAAT 

CUMHURIYETl 
BA KASI 

Kuruluş taciılıi: 1888. - Se rmayesi: 100,l!00,000 Tlirk liTuı. 
Şu be ve ajans adt>di 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktifenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankaı;ında kı.nnba ralı ve iıhbarsaz taısarru;( h""""° 
kur'a ile aşağldaki plana gö anlara senede 4 defa çftııil<:eek 
kuT'a ile aa5ğ'ıdaki plana gö re ikramiye dağıtılacııkhr. 

• A.. l,004! liralık C,OM L. I 1 ıoe Aılet $8 liralık l,llO ı. 
• • set .. Z,tot • llO • .. • • ..... 
• .. %61 • 1,000 • '° . 100 • 4,190 • 111 • 21 • l,ZOI • 

DİKKAT: Heııaplanndaki parai.ır b r sene ;~inde 50 lira-
dan aı;ağı düşm,yenlere ikra miye ı;ıxlığı takdirde % 20 fazla
sile verilttektir. 

Klll''alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylül ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekilecektir. 

,----------------------~ 
B RI 
Hasan Hüsnü Sipahioğlu 

Sultanbamam ~•eldesi.. 4 Tel. 206!5 
Yat meic1eplı·rını C"'-~ ec~ ·k 1,'0Cu.k . .arını:t.JJ\ Ya.tak, Yorgan, Batlcı.· 

nıyt• Çaı"t-:af, Huvhı. Pıxe ortiışu, Ç;ım;;şır w bılümun1 tı.ııh.atıy(• ~--yasını 
... m.-t•n ti.utl~ırl~ ınng.;ııanııa.!a bu <>bılir.-:ıni.r. 

f,tanbul Nişr.ntaşuıda Kar.ıl<ol karŞl'mda 

Ana ş O! a V<' T,i.,. - Yat:W. •Ya.'""''- - Ki% Eı1<ek • 
. ' TESİS TARİHİ: 1885 . 

Türkiyenin En Eski Hususi Li..sidir. 
F...sk! UılM:>Pnın 15 Eylül gtinUnr kııdar kaydının yenileırm(f)ııİ ~zımdır. 

K«yıt tçi.n bt:- gun mi.i.raoaat ·'H.mabllır T.a.rıfnauve i&k-yin.i;ı:. 

.n!LEFON: 10179 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Kıomisyonundan 

L<-yli tıp ı..;_ eb• .}'"lll"du talrbelf'.nmr e.ıd 1000 t.aMwn eibı«nn .mal r;ı ka.. 

""'' zarlia dttlltır><,., ıkonulmlı,,ı.~·. 
ı - EkiSiltme 9/9/942 ı;aır11>m g ıntı "'191 15 de Ceııııaı. - 'lıııll1 Rlıh&ıt 

~e l(;tunat nı·ı.a.v<''l'd m.Ud\:r uilü bC"t • 

2 - Mm•mrn('fl f•yet. beher wıom L 

3 - Muvaiılkat 11eın .. nıı>1.ı 1425 lu<ııı:... 

ku..1'th1 k(_''t*v"';xta ydpJlticaktır. 

"n ;,,,ali (]9) ımıd&r. 

4 _ İs\ı•khler ,arlı1'<mıeı.inl l>"J' ıcıın k~.co<!a ııımt.ı.ıir.<r, _ 
6 _ İı>trkhlar 111'12 yılı l<cRı>'t odQ&l ,~.w.a.,Je 2t90 Fayıı.. ~ '"'" 

2.i 1 ı; 'Jınlar lle b'..ı M!le' ~ıe,. ır;uvniltat oU::m1.1iıQıt ır.a.'kt>uı. ~ ballkra u1"k~ 
4.ubt.ı t'e V'kı:f haıo.·i ~rıraırını ~ cıdmı b\ıl a..t ~vvel ma.kb\.Jz. TDu-

(9101) 

Sarıyer başkatip· 
ve icra memurlu· 
ğundan: 942t11s 

Sabri Şenel ılc Mclırr.et Adil, 
Fatma Afoye, Fatma Fet.ıye, Ay
şe Hed;;ı~nin şay an uhdeyi w
sarruflarınıda olan Saı~yer Dag 
solGık cw 3 ve yeni 38 No. lu 
bir baphanenin ~uyu unun iz,](
lesine kar<ır verilmiş olduğun

dan açık arttmnaya konmuş
tur. 

Gayr;menkulün evsad'ı · Kapı
dan gir lıdikten son~a birin<:ı 
kıırla zemini ç.imento"1 ufak bı .. 
ta.şlık sağ taıWla bir oda mut
fak, kömurlük brr bir llıuçulc 

geni.şliğ;nden ve üç metre 00-
yunda bahçe ik.nci Joata çı.kı!

dık.ta bir rota iki yük hiıla bır 
büyük.;e odadan iiıarelı ir. 

Mezkür bir bap hancnın ta"lla 
mı sat.ılık,t1r. Muhammen kn
met.ı 580 lirıadır .çinde h~ssedar 
Mehmet Adil oturmaktadır. MüR 
teMlck' lhfit;sed'.ar'ıara müracaat:a 
lıer \'akit iŞ!ıu ga) ri menJrn 
cörebılirler ~k ·arttırm'.>ya :ş

b:rak edecdder muharr.men kıy 
metin yıizde ye.:r bu~uk nisbe
tind<> pev akçesini veyahut mıl 
li bi<r bankanın tcm'naı mekt -
lnınu ibraz etme~eri 0arttır. ipo
tek salh;Q): a!.acak'Jlarla diğer a
Nıkadaranın 'husuo;jl<' ı ı ve ıf-

1.irak hakkı s"hiplerine ga' ri 
menkul ÜZC!'inde 'lıaklar:.nı .,._ 
bat için ilan tar.ilıindcıı biliı:.lıa• 

15 gün zarlrnda evrak mtlsl:ıi•e

lerile biJ·likte memJ.ır~,vet.rr. z~ 

'bild;rmelcri icap eder, ~ksi tal<
dird<' hakları ıapo s:c'l'nıi<' 
s;ıb;, oh,.,ad;kça satı \)ed.ı·~ 

paylaşır.osında11 har'ç kal . P • 

mezklır bir •ba,p hane '22/9/942 
tarihine ~diif Salı günü "aat 
14 tPn 16 ya kadar Sarı ver Baır 
kUt.p ve İcra ITM'mUTluğunda 
tarifa\ı 1umuniye d~•re.>ind" 
sabJ.acaktı.-. En c'Ok arıt rana i
hale olunacaktır· Ar.cak mll
lıamm<'n kıymM n yı.izdc yetm•Ş 
beşinı bli'mad t8'kd'rde e 
<'Ok arıtı,.anın tan " ·fö baki 
kıalmak şanil<' 10 ıı aha tem 
dit olunarak 5/J0/942 tanh n.
rnüsadı{ Pav.attesi gunu saat 1 ı 
den 16 \3 kadar ıcra k lı'lanak
tır. Mii1t-rak<m ver~ı h ,scd9r
l~ra 20 pnelık tav·% bed<'lı te' ... 
l&•i~ e rfüumu \'<' ha'c pul. pa
ras. mılşıeri~·e aiti r Yukarıda 

'1.ikro.lurıaıı tarih "" saatı.c sah
lacağı 'fitt olunur. 


